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POWIAT STR Z E LE C K I

ISO dla szpitala

dok. ze str. 1

- A przecie¿ warto przypomnieæ,
¿e szpital przechodzi³ ró¿ne koleje
losu, kiedy wydawa³o siê nawet, ¿e
nie przetrwa  dodaje starosta. - Jednak od momentu wdro¿enia restrukturyzacji staje siê jednym z lepszych
na Opolszczynie  zarówno pod
wzglêdem wyposa¿enia, jak i kwalifikacji kadry i jej stosunku do pacjentów. Komfort pobytu w szpitalu bêdzie jeszcze wiêkszy, gdy placówka

To dobry szpital
zostanie rozbudowana,
zgodnie z wymogami
unijnymi. Mamy opracowane koncepcje takiej
rozbudowy, a jej koszt
szacowany jest na sumê
10-15 mln z³otych.
- Mo¿e ta rozbudowa
nie bêdzie potrzebna,
skoro, jak pisze prasa,
lekarze nie mog¹c liczyæ na dobre zarobki
uciekaj¹ z placówek
powiatowych i coraz
wiêkszej ich liczbie
grozi z tego w³anie
powodu zamkniêcie.
- Jeszcze nie dowiadczylimy w Strzelcach
rezygnacji z pracy lekarzy i pielêgniarek. Nie
s¹dzê te¿, by do takiej
sytuacji u nas dosz³o w
przysz³oci. Za³oga chyba doæ dobrze siê dotar³a i stanowi zgrany
zespó³; widzi te¿, ¿e razem mo¿na wiele zdzia³aæ. Po zapowiadanych podwy¿kach,
jakie nast¹pi¹ w listopadzie, pensje
bêd¹ wy¿sze ni¿ do tej pory, a gdy
rz¹d spe³ni swoje obietnice o wzrocie p³ac w roku 2007  nasz personel
szpitalny bêdzie zupe³nie przyzwoicie zarabia³. Innym, nie mniej wa¿nym czynnikiem jest na naszym terenie przywi¹zanie do swojego miejsca
pracy i rodowiska.

Zyskuje nie tylko pacjent

- System ISO jest niezbêdny dla
funkcjonowania szpitala, stanowi korzyæ zarówno dla personelu, jak i
pacjentów  ocenia dzieñ po uroczystoci wrêczenia certyfikatu zastêpca dyrektora Zbigniew Brachaczek. 
Ca³y opracowany i wdro¿ony system procedur naszego postêpowania
z pacjentem -od chwili jego przyjêcia
na Izbie Przyjêæ a¿ do chwili wypisu
- uzmys³owi³ nam, ¿e teraz jest du¿o
³atwiej. I szybciej... Nie oznacza to
jednak ¿adnej rewolucji w naszym
postêpowaniu. Mój oddzia³  Intensywnej Terapii i Anestezji - by³ w o
tyle specyficznej sytuacji, ¿e ju¿
wczeniej mia³ opracowany pewien
system wewnêtrzny, szczegó³owo
opisany w instrukcjach, które przenielimy do szpitalnej Ksiêgi Jakoci.
Ka¿da procedura zosta³a opisana tak, jak siê j¹ wykonywa³o do tej
pory, ale zosta³o to  po konsultacjach z oddzia³ami  niejako urednione  opowiada. - Odrêbne natomiast pozosta³y procedury uwzglêdniaj¹ce specyfikê oddzia³ów opera-

cyjnych. Pos³u¿yæ siê tu mo¿na choæby przyk³adem resuscytacji pacjenta: w razie takiej koniecznoci  wszyscy wiedz¹, jak maj¹ post¹piæ, gdzie
zadzwoniæ, kogo zawiadomiæ.
- Wszyscy przekonalimy siê, ¿e
zdecydowanie skróci³ siê czas pewnych czynnoci, na czym zyskuje nie
tylko pacjent, ale równie¿ my sami 
pracownicy szpitala. Zarówno obecni, zaznajomieni ju¿ z zasadami postêpowania, jak i nowi. Nie trzeba ju¿
im obszernie niczego wyjaniaæ, ani
t³umaczyæ: nowy pracownik dostaje
do rêki Ksiêgê Jakoci, która staje siê
jego przewodnikiem w pracy.
- O tym jak pacjenci oceniaj¹, a
przede wszystkim  czy w ogóle dostrzegaj¹ jakie zmiany  mog¹ wiadczyæ ankiety. Anonimowe, dobrowolne, wrzucane przez nich do urny
ustawionej przy drzwiach wyjciowych ze szpitala. Stoi ona tam od kilku miesiêcy, czyli od momentu rozpoczêcia wdra¿ania systemu ISO.
- W zdecydowanej wiêkszoci oceny s¹ pozytywne  mówi dr Brachaczek  a te, które przynosz¹ inne
opinie  stanowi¹ dla nas podstawê
do zastanowienia siê, jak wyeliminowaæ niedoci¹gniêcia.
- Trzeba równie¿ dopowiedzieæ, ¿e
¿aden certyfikat nie jest przyznawany do¿ywotnio, a na cile wyznaczony okres. Nie zwalnia to jednak
od sta³ej dba³oci o utrzymanie standardów. Zanim bowiem dojdzie do
recertyfikacji  ca³y system poddany
zostanie wewnêtrznym audytom.
- Ale nie to przecie¿ jest najistotniejsze. Najwa¿niejszy jest pacjent 
i to o niego chodzi w ca³ym systemie
zarz¹dzania jakoci¹  szybk¹ i prawid³ow¹ diagnozê, skuteczn¹ terapiê,
dobr¹ opiekê i poczucie komfortu w
czasie jego pobytu w szpitalu.

- Ale mówi siê tak¿e o innym
aspekcie: ¿e ich istnienie w wielu
przypadkach to wynik ambicji lokalnych rodowisk i starostów, a
dla pacjentów lepiej by³oby doje¿d¿aæ nawet o 100 km dalej, byle
trafiæ do dobrej, specjalistycznej
placówki.
- Rozumiem, ¿e w niektórych przypadkach schorzenia musz¹ byæ leczone w specjalistycznych szpitalach,
ale  na Boga  nie wszystkie! Czy
pacjent z zapaleniem wyrostka musi
trafiæ od razu do szpitala wojewódzkiego czy kliniki?! Nie musi. Ale w
przypadkach innych, bardziej skomplikowanych  oczywicie musi, po
zdiagnozowaniu w³anie w szpitalu
powiatowym. Natomiast jestem zdania, ze szpitale powiatowe powinny
ze sob¹ cile wspó³pracowaæ, a byæ
mo¿e nawet w jaki sposób w przysz³oci ³¹czyæ. Na razie jednak zostawmy te kwestie, a skupmy siê na
teraniejszoci  bliskoæ do szpitala powiatowego to jeden z podstawowych atutów, ale przecie¿ nie jedyny: w przypadku strzeleckiej placówki to jeszcze dobre wyposa¿enie
i kwalifikacje kadry. Gdy do tego dodamy kolejne: szpitalny oddzia³ ratunkowy, oddzia³y intensywnej terapii i chirurgii, ca³odobowy dostêp
do diagnostyki i laboratorium, a wiêc
kryteria, które musie spe³niaæ szpital nale¿¹cy do sieci  nie mo¿emy
kwestionowaæ zasadnoci funkcjonowania takiej placówki jak strzelecka.

Preludium do CMJ

Przygotowania do uzyskania certyfikatu ISO 9001:2000 trwa³y w strzeleckim szpitalu oko³o roku. Ale mo¿na by zapytaæ: po co to w ogóle szpitalowi potrzebne? Nie doæ, ¿e procedura doæ d³ugo trwa, to jeszcze
wi¹¿e siê z nieca³kiem ma³ymi wydatkami
- To preludium do uzyskania w
przysz³oci Certyfikatu Monitorowania Jakoci w S³u¿bie Zdrowia 
odpowiada dyrektor Marian Kreis 
a takie bêd¹ prawdopodobnie wymagane od wszystkich szpitali w sieci,
a na pewno od tych, w których funkcjonuj¹ Szpitalne Oddzia³y Ratunkowe. Jeli mylimy o tym, by w tej
sieci siê znaleæ  musimy zdobyæ
CMJ.

Wiêksze
bezpieczeñstwo
- Certyfikat
ISO to tylko krok
na drodze do uzyskania Certyfikatu
Monitorowania
Jakoci w S³u¿bie
Zdrowia  stwierdza Janina Gurba,
prze³o¿ona pielêgniarek w strzeleckim szpitalu, mówi¹c o certyfikacie
ISO.  Wszystkie
nasze czynnoci i
ich standardy wykonania s¹ opisane i ujednolicone na wszystkich oddzia³ach  a to oznacza wiêksze bezpieczeñstwo zarówno dla pacjentów, jak i dla nas  personelu, bo w
sytuacjach spornych wszystko mo¿liwe jest do zweryfikowania i szczegó³owego przeledzenia.
- W przygotowanie do funkcjonowania szpitala
zgodnie z wymaganiami ISO trzeba by³o w³o¿yæ
ogromn¹ pracê, ale na szczêcie oddwiêk wród
wszystkich pracowników szpitala by³ pozytywny.

- W tej chwili certyfikaty ISO maj¹
ju¿ prawie wszystkie szpitale na
Opolszczynie; trwa³y nawet ich
zabiegi o to, by NFZ bra³ to pod
uwagê przy wycenianiu procedur:
oczywicie na korzyæ tych placówek, które wówczas certyfikat ju¿
posiada³y. Na szczêcie dla nas do
tego nie dosz³o, ale za to zmobilizowa³o nas.
- Wdro¿enie systemu zarz¹dzania
jakoci¹ wg ISO oznacza usystematyzowanie i opisanie stosowanych
zasad postêpowania i wykonywanych czynnoci przez ca³y szpitalny personel, na ka¿dym oddziale.
- Pocz¹tkowo  mówi dyrektor
Kreis  wszyscy odnosili siê do tego
z pewn¹ obaw¹, potem - powa¿nie
siê tym zajêli. A przecie¿ wymaga³o
to niema³ej papierkowej roboty, czyli przygotowania obszernej dokumentacji. Na szczêcie jednak
wprost przek³ada siê to na bezpieczeñstwo pacjenta i standard jego
leczenia oraz na zminimalizowanie
ryzyka pope³nienia b³êdów w sztuce lekarskiej.
Uroczystoæ wrêczenia wiadectwa
jakoci wydanego przez jedn¹ z najbardziej licz¹cych siê na rynku instytucji certyfikuj¹cych  Bureau
Veritas Quality International  odby³a siê 19 padziernika w siedzibie
starostwa.

To nie biurokracja

- to kwintesencja zarz¹dzania - twierdzi Beata Czempiel, zastêpca pe³nomocnika ds wdro¿enia ISO, gdy
pytam, czy te wszystkie
kilogramy dokumentacji,
które poprzedzi³y system,
rzeczywicie by³y niezbêdne i nie by³y sztuk¹
dla sztuki.
- To rzeczwicie wymóg,
ale i stanowcze uporz¹dkowanie i ...uproszczenie
pracy. Dziêki temu doprowadzilimy do sytuacji, ¿e o niczym nie mo¿na zapomnieæ.
Jako przyk³ad pani Beata podaje co z w³asnego podwórka,
czyli przegl¹dy sprzêtu i urz¹dzeñ. - Dawniej by³y wa¿niejsze i mniej wa¿ne. W pierwszej kolejnoci wykonywa³o
siê te najpilniejsze. Dzi nie ma takiego podzia³u - ka¿dy jest
wa¿ny we wskazanym terminie, zgodnym z indywidualn¹
kart¹ danego urz¹dzenia, czyli jego paszportem. Podstaw¹
jest harmonogram. Nic te¿ nie mo¿e zostaæ pominiête - na
¿adnym oddziale, i ¿aden dokument nie ma prawa siê zgubiæ. Obieg dokumentów jest usystematyzowany i wymaga
powiadczenia podpisem ka¿dy etap jego wêdrówki z jednej
komórki organizacyjnej do innej. To ogromne u³atwienie,
zw³aszcza - ale nie tylko - dla zarz¹dzaj¹cych szpitalem.

Most zostanie wysadzony

W zwi¹zku z realizacj¹ przez Góra¿d¿e Cement S.A. rozbiórki wiaduktu drogowego i przebudowy odcinka
drogi powiatowej 1804 O Strzelce
Opolskie  Kolonowskie ulicy Osieckiej w miejscowoci Strzelce Opolskie,
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego informuje, ¿e w dniu 25 padziernika 2006
r. zosta³a ca³kowicie zamkniêta dla ruchu droga powiatowa 1804 O Strzelce
Opolskie  Kolonowskie na odcinku
prowadzonych prac.
Ze wzglêdu na zamkniêcie odcindok. na str 7

