
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Informacje i postanowienia ogólne 

 

Zamawiający 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  

96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1 

NIP: 836-10-81-857 

Regon: 000657119 

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 4 

96-100 Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1 

96-100 Skierniewice, ul. Kopernika 5 

 

 

 Wartość obrotu w zł 

Łączna wysokość obrotów 52 000 000 

Wartość kontraktu z NFZ  

Usługi medyczne poza NFZ  

 

 

 Liczba 

Pracownicy ogółem 678 (zatrudnieni na umowę o pracę) 

Lekarze ogółem 97 (zatrudnieni na umowę o pracę) 

Pielęgniarki i położne 274 (zatrudnieni na umowę o pracę) 

Pozostali pracownicy medyczni 132 (zatrudnieni na umowę o pracę) 

 

 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 

Lecznictwo otwarte 62 437 

Lecznictwo zamknięte 24 523 

 

Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek 

Chorób Wewnętrznych I 6 34 

Chorób Wewnętrznych II i Geriatrii 0 33 

Gastroenterologiczny 0 14 

Chirurgii Ogólnej i Urologicznej 1 48 

Chirurgii Onkologicznej 0 10 

Dziecięcy 4 25 

Położniczo-Ginekologiczny 4 44 

Ortopedyczno-Urazowy 7 21 

Rehabilitacyjny 0 22 

Laryngologiczny 1 12 

Obserwacyjno-Zakaźny 0 20 

Okulistyczny 2 20 

Kardiologii 2 30 

OITiA 0 10 

Nefrologii 3 20 

Noworodków 1 26 

SOR 12 4 

Stacja Dializ 2 20 stanowisk 

NPL 11 0 



Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: 

Dyżury pełnią lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie. 

 

Ocena ryzyka do ubezpieczenia OC 

 

 

Ankieta do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala 

(dotyczy również chirurgii jednego dnia): 
 

 

1. Czy szpital posiada certyfikat ISO?     TAK 

 

2.  Liczba pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, techników – pracowników i 

podwykonawców 591 

 Z podziałem na: 

 Lekarzy 182 w tym: 

    anestezjologów 13 

    chirurgów  10 

    dentystów    0 

    ginekologów    7 

 Pielęgniarki  i Położne 274 

 Pozostałych pracowników medycznych 132 

 

3.  Czy w Szpitalu działa Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych   TAK 

 Jeśli tak, to jak często się zbiera? Co najmniej raz w miesiącu (w razie potrzeby częściej) 
 

4.  Czy rejestrowane są zakażenia szpitalne?    TAK 

 a) wszystkie        TAK 

 b) wybiórczo        

 

5.  Czy Szpital zgłasza zakażenia szpitalne / choroby zakaźne do Stacji Sanepidu? 

 a) wszystkie        TAK 

 b) krwiopochodne         

 

6.  Liczba zgłoszonych zakażeń pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, będącym 

następstwem niezgodnych z aktualna wiedzą medyczną: 

-  diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, 

przyczyniając się do rozwoju choroby     NIE 

-  leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego    NIE 

 -  zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego  NIE 

 

7.  Liczba zgłoszonych uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta będąca następstwem 

niezgodnych z aktualna wiedzą medyczną: 

-  diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, 

przyczyniając się do rozwoju choroby     NIE 

 -  leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego    NIE 

 - zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego  NIE 

 

8.  Liczba zgłoszonych zgonów pacjenta będąca następstwem niezgodnych z aktualna wiedzą 

medyczną: 

-  diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, 

przyczyniając się do rozwoju choroby     NIE 

 -  leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego    NIE 

 -  zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego  NIE 

 

9.  W jakim odsetku zgonów w Szpitalu przeprowadza się sekcje zwłok?  1,15% 

10. Czy Szpital posiada centralną Sterylizatornię?     NIE  

 



11. Czy w Szpitalu używane są sterylizatory na suche, gorące powietrze do sterylizacji narzędzi?

           NIE 

 

12. Czy prowadzona jest wewnętrzną kontrola procesów sterylizacji:  TAK 

 

13. Jakie testy używane są do kontroli pracy sterylizatorów / procesów sterylizacji: 

 wskaźniki fizyczne     TAK 

 wydruk komputerowy     NIE 

 testy Bowie-Dicka     TAK 

 testy paskowe      TAK 

 testy zintegrowane     NIE 

 testy biologiczne      TAK 

 - sporale       TAK 

 - 3M       NIE 

 - inne (jakie)      NIE 

 

14. Czy używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji?     NIE  

 

15. Jakie inne opakowania do sterylizacji są używane? 

 a)  puszki kontenerowe 

 b)  rękawy papierowo-foliowe 

 c)  inne (jakie?) torebka papier-folia, papier krepowany, włóknina 

 

16. Ile rocznie zużywa się par rękawiczek? Proszę wpisać liczbę: 738.650  

 

17. Czy do mycia rąk używane jest mydło 

 a)  w kostkach      NIE 

 b)  w dozownikach     TAK 

 

18. Czy do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach?    TAK 

 

19. Czy cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom? 

 a)  tylko szkolenie wstępne przy przyjęciu do pracy  NIE 

 b)  systematycznie      TAK 

 

20. Czy opracowane i wdrożone są procedury postępowanie: 

 a)  mycia i dezynfekcji rąk     TAK 

 b)  w czasie pobierania krwi     TAK 

 c)  przy wykonywaniu iniekcji     TAK 

 c)  podczas dezynfekcji      TAK 

 e)  podczas sterylizacji      TAK 

 f)  ze sprzętem endoskopowym     TAK 

 g)  ze zużytym sprzętem jednorazowym    TAK 

 h)  ze skażonym materiałem biologicznym   TAK 

 i)  inne (jakie)       TAK 

 

21. Czy przestrzeganie ww. procedur jest systematycznie kontrolowane?    TAK 

 

22. Czy możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie?     TAK 

 

22. Proszę wymienić 3 najczęściej stosowane w szpitalu antybiotyki: 

 a) Amoksiklav 

 b) Cefuroxym 

 c) Tatriakson 

 

24. Czy ZOZ posiada myjnię/ sterylizator do endoskopów? TAK 

 a)  półautomatyczną       

 b)  automatyczną       TAK 

 c)  sterylizator         

 

25. Czy cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko WZW typu B? (na 

podstawie dokumentacji dawka proszę podać odsetek) 



-  lekarzy     95% 

-  pielęgniarek    95% 

-  niższego personelu medycznego 60% 

-  pracowników laboratoryjnych 90% 

 

26. Czy jest prowadzony zeszyt zakłuć / ekspozycji na materiał zakaźny?  TAK 

 Jeśli tak to ile było w nim wpisów w ubiegłym roku? 2014r.-14 

 

27. Czy stosowane są inne, poza rękawiczkami, środki ochrony przed zakażeniami: 

 maski       TAK 

 fartuchy       TAK 

 okulary ochronne      TAK 

 inne (jakie?)  przyłbice, czepki    TAK 

 

28. Czy przestrzega się obowiązku kierowania pacjentów do szczepienia przeciwko WZW typu B (wg 

kalendarze szczepień)?     TAK 

 

29. Czy pracownicy laboratoriów mają wystarczającą ilość środków zabezpieczających przed 

zakażeniem (rękawiczki, maski, okulary, pipety automatyczne, jednorazowe probówki, inne):

        TAK 

 

30. Czy przed Sądami Powszechnymi toczą się postępowania przeciwko szpitalowi związane z 

odpowiedzialnością cywilną:    TAK 

 Jeżeli tak to ile: 5 

 

31. Czy przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej toczą się postępowanie przeciwko 

lekarzom zatrudnionym w szpitalu związane z odpowiedzialnością cywilną?  NIE 
 Jeżeli tak to ile: ….. 

 

32. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 31 nie jest znana szpitalowi, prosimy o informację w ilu 

przypadkach udostępniono dokumentacje medyczną na żądanie Izb Lekarskich i organów prawa 

(sądy, prokuratury, policja)?  ……. 

 

33. Czy w szpitalu są prowadzone badania kliniczne, w których szpital występuje jako badacz albo 

sponsor?         TAK 

 Jeśli tak, to czy w padaniu uczestniczy: 

 - do 10 osób     x 

 - od 11 do 25 osób    □ 

 - od 26 do 50 osób    □ 

 - od 51 do 100 osób    □ 

 - ponad 100 osób     □ 

 



Ankieta do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chirurgii jednego dnia: 
 

1. Czy placówka posiada Oddział Szpitalny    TAK 

 

2. Liczba planowanych operacji w ciągu roku: 

a) laryngologicznych (przegrody, plastyka nosa, migdały)   209 

b) okulistycznych (w tym zaćmy)      905 

c) w zakresie jelita grubego       059 

d) operacji brzuszno-kroczowych       0 8 

e) mastektomii                              025 

f) operacji neurochirurgicznych      000 

g) operacji naczyniowych na tętnicach obwodowych   000 

h) operacji przełyku (w tym laseroplastyka krtani)    000 

i) resekcji tarczycy        029 

j) operacji trzustki        000 

k) operacji miąższu wątroby       000 

l) torakotomii        000 

m) radykalnych prostatektomii      008 

n) implantacji protezy stawu      069 

o) operacji w krążeniu pozaustrojowym     000 

p) operacji onkologicznych        180 

q) operacji w zakresie chirurgii innej (proszę wpisać jakiej)    150 

  

3. Liczba łóżek           58 

 

4. Liczba pacjentów w ostatnim roku      1392 

 

5.  Przewidywana ilość pacjentów w roku bieżącym    1500 

 

6.  Maksymalny czas pobytu (proszę podać liczbę dób)        63 

 

7.  Średni czas pobytu (proszę podać liczbę dób)       3,25 

 

8.  Czy przed znieczuleniem ogólnym lub miejscowym każdy pacjent jest badany przez anestezjologa 

i jest to odnotowane w dokumentacji pacjenta    TAK 

 

9. Czy istnieje elektroniczny monitoring pacjenta po zabiegu  TAK 

 

10. Czy placówka posiada sale wybudzeń?     TAK 

 

11. Czy w treści zgody pacjenta na zabieg umieszczane są informacje o: 

 - rodzaju / sposobie ubezpieczenia     TAK□  NIE□ 

 - istocie, celu i rodzaju zabiegu     TAK 

 - normalnych następstwach zabiegu     TAK 

 - alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach TAK□   NIE□ 

 - ryzyku najczęstszych powikłań     TAK 
 

12. Czy istnieje udokumentowana procedura liczenia narzędzi oraz materiałów opatrunkowych 

użytych w czasie zabiegu operacyjnego ze wskazaniem odpowiedzialnych osób za poszczególne 

czynności.         TAK 


