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sanitarno - techniczny powierzchni �cian i pod�óg (ubytki, zabrudzenia), sufitów (ubytki, 

zacieki), mebli i sprz�tów (uszkodzona, niezmywalna powierzchnia), a tak�e po��czenie �cian  

z pod�ogami w sposób uniemo�liwiaj�cy mycie i dezynfekcj�. 

 W grupie przychodni, o�rodków, poradni i ambulatoriów negatywnie oceniono  

29 placówek (w roku ubieg�ym 39). Popraw� stanu sanitarno - technicznego obserwuje si� tak�e 

w przypadku prywatnych praktyk zawodowych, gdzie liczba indywidualnych specjalistycznych 

praktyk lekarskich, w których stwierdzono z�y stan sanitarny zmniejszy�a si� z pi�ciu w roku 

2010 do jednej w 2011 roku. 

 
Rys. 11. NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
 w Kaszczorze - gabinet stomatologiczny 
 

Na negatywn� ocen� placówek lecznictwa otwartego 

mia�y wp�yw liczne nieprawid�owo�ci m.in.: 

- niew�a�ciwy stan sanitarno - techniczny �cian i sufitów 

(SP ZOZ Centrum Stomatologii w Poznaniu, O�rodek 

Medycyny Pracy „CENTRUM” s.c. w Chodzie�y), 

- uszkodzona, zniszczona powierzchnia mebli i sprz�tów 

(Lekarska Poradnia Specjalistyczna ESKULAP, NZOZ 

CM HCP Lecznictwo Ambulatoryjne w Poznaniu), 

- niew�a�ciwy stan sanitarno - techniczny pod�óg (NZOZ 

Centrum Rehabilitacyjno - Lecznicze w K�odawie - powiat kolski, O�rodek Zdrowia w Siedlcu - 

powiat wolszty�ski). 

Stan sanitarno - techniczny w placówkach lecznictwa otwartego ulega poprawie poprzez 

realizacj� wydawanych przez organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej nakazów w drodze 

decyzji administracyjnej, realizacj� zada� uj�tych w pozytywnie zaopiniowanym programie 

dostosowawczym. 

W obiektach prowadzone s� liczne prace remontowo - modernizacyjne, m.in.: 

- w NZOZ Przychodnia „MEDYK” w Lwówku przeprowadzono remonty, modernizacj�, 

odmalowano �ciany oraz wymieniono wyposa�enie, tj. meble, umywalki, okna, drzwi, pod�ogi, 

urz�dzenia, 

- w Amika Konsorcjum Medycznym Sp. z o.o. we Wrze�ni – wymalowano gabinety lekarskie, 

laboratorium i pomieszczenie rehabilitacji, 

- w NZOZ Praktyka Lekarska w Ka�mierzu – przeprowadzono kapitalny remont, obiekt 

dostosowano dla osób niepe�nosprawnych (podjazd i �azienka). Po�o�ono nowe pod�ogi (p�ytki 
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ceramiczne), wymieniono meble, odmalowano wszystkie pomieszczenia przychodni, 

wyremontowano pomieszczenie socjalne, 

- w gabinecie indywidualnej praktyki stomatologicznej w Zagórowie (powiat s�upecki) 

odmalowano �ciany i sufit, wymieniono p�ytki zabezpieczaj�ce stanowisko mycia i dezynfekcji 

r�k oraz p�ytki na pod�odze, które po��czono ze �cian� w sposób bezszczelinowy.   

�wiadczenia zdrowotne w pomieszczeniach o wysokim standardzie technicznym  

i sanitarnym udzielane s� w NZOZ „Diamed” Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  

i M�odzie�y i Doros�ych w Gnie�nie. Pomieszczenia wyposa�one i urz�dzone s� w sposób 

„przyjazny dzieciom”.  
 

Rys. 12. NZOZ „Diamed” w Gnie�nie 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnie jak w 2010 roku utrzymanie bie��cej czysto�ci i porz�dku w placówkach 

lecznictwa otwartego w wi�kszo�ci obiektów nie budzi�o zastrze�e�. Stwierdzane przez s�u�by 

sanitarne uchybienia dotyczy�y niew�a�ciwie realizowanych procedur sprz�tania. Najcz��ciej 

kwestionowano: brudne, zakurzone powierzchnie pod�óg, �cian oraz sprz�tów, brak dostatecznej 

ilo�ci preparatów do dezynfekcji ma�ych powierzchni, sprz�tu medycznego oraz antyseptyków 

do r�k, nieprawid�owe post�powanie ze sprz�tem do sprz�tania oraz brak wydzielonego miejsca 

na jego przechowywanie. Magazynowanie �rodków czysto�ciowych i dezynfekcyjnych  

w kontrolowanych obiektach nie budzi�o zastrze�e�. 

Placówki podmiotów leczniczych prowadz�ce dzia�alno�� ambulatoryjn� (poza 

przychodniami w obszarze szpitali zaopatrywanych w wod� z wodoci�gu lokalnego) 

zaopatrywane by�y w wod� z wodoci�gów sieciowych publicznych. Jako�� wody odpowiada�a 

wymogom okre�lonym w rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 


