Pieczątka Zakładu

ZARZĄDZENIE Nr 16 /2014
DYREKTORA SPZZOZ – SZPITALA W IŁŻY
Z DNIA 20. 05. 2014 r.
W sprawie powołania Zespołu oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 poz. 947 j.t.) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuję:
I. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:
1. lek. Mirosław Popiołek specjalista chorób wewnętrznych, specjalista organizacji ochrony
zdrowia, medycyna społeczna - przewodniczący,
2. mgr Bożena Złotnik specjalista ds. epidemiologii – członek,
3. mgr Maria Chmielnicka Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa – członek,
4. mgr Elwira Zawidzka specjalista ds. mikrobiologii - członek.
II. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:
1. lek. Mirosław Popiołek – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, Przewodniczący Zespołu Kontroli
Zakażeń Szpitalnych,
2. mgr Maria Chmielnicka – Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, K-k Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego,
3. mgr Joanna Stępień - Jurkowska – Kierownik Apteki Zakładowej,
4. dr n. med. Jan Pedowski – p.o. Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej,
5. lek. Władysław Maroszyński – p.o.Ordynator Oddziału Gin. – Poł z op. nad now., Kierownik
Bloku Operacyjnego,
6. lek. Mirosław Wojciechowski – p.o. Ordynator Oddziału Wewnętrznego,
7. lek. Marianna Pedowska – z-ca Ordynatora Oddziału Pediatrii,
8. lek. Henryk Sikora – Starszy asystent, specjalista anestezjologii i reanimacji,
9. lek. Karol Jankowski – Lekarz medycyny pracy ,
10. mgr Bożena Złotnik – Specjalista ds. epidemiologii,
11. Ryszard Zychla – Kierownik Działu Obsługi Techniczno-Administracyjnej.
Członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Dyrektora.
W razie potrzeby mogą być powoływani w jej skład inni pracownicy SPZZOZ – Szpital w Iłży.
§2
Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy w szczególności:
1. Opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
2. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
3. zakażeń i chorób zakaźnych, które obejmują w szczególności:
a. ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych;
b. monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;

c. opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom
zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
 skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
 wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro, wyposażenia
wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów do diagnostyki in –vitro i aktywnych
wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 107, poz.679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586
i Nr 113, poz. 657) oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń;
d. stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu
na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;
e. wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu
optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;
4. Przedstawienie wyników i wniosków z kontroli, której mowa w pkt 2 Dyrektorowi Naczelnemu
i Komitetowi Zakażeń Szpitalnych.
5. Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
6. Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których
rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.
Do zadań Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy w szczególności:
1. Opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
2. Ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych.
3. Opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i
chorób zakaźnych w Szpitalu.
§3
1. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z działalności Zespołu i Komitetu
Zakażeń Szpitalnych jest Pani mgr Bożena Złotnik – specjalista ds. epidemiologii.
2. Zespół i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
2013 poz. 947 j.t.) i obowiązujących aktów wykonawczych, oraz ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1263 t.j. ze zm.).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.05.2014 r.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 10a/2009
SPZOZ Szpitala w Iłży z dnia 10.03.2009 r. wraz z aneksami.
Otrzymują: jednostki i komórki organizacyjne SPZZOZ – Szpital w Iłży.
Zatwierdził:

Dyrektora

