
Tekst jednolity zarządzenia Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku 

Śląskim w sprawie składu oraz zakresu działania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w 

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, sporządzony na podstawie: 

- Zarządzenia nr 12/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. 

- Zarządzenia nr 12/2023 z dnia 1 marca 2023 r.  

 

ZARZĄDZENIE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezesa Zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

z siedzibą w Lwówku Śląskim  

w sprawie: składu oraz zakresu działania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych        

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim. 

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia zadnia 27 maja 2010 r. w 

sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych z dniem 5 lutego 2018 r., 

z dniem  zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Powołuję Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu – prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz 

2. Członkowie  – lek. Marcin Karasiński – Dyrektor ds. Medycznych     

- Urszula Kondela – Pielęgniarka Epidemiologiczna 

  

§ 2 

Powołuję Zespół Komitet Zakażeń Szpitalnych w składzie: 

1. Przewodniczący lek. Marcin Karasiński – Dyrektor ds. Medycznych 

2. Członkowie -   prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz,  

   Urszula Kondela – Pielęgniarka Epidemiologiczna 

   Wioletta Luszka – Pielęgniarka Naczelna 

   mgr farm. Iwona Mularczyk -  Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej 

   lek. Jacek Miszkowski - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej 

   lek. Janusz Żołnowski - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych 

   Urszula Maga - Kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej 

 

 



§ 3 

Do zadań Zespołu należy: 

1. Opracowanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. 

2. Analiza występujących ognisk zakażeń zakładowych, formułowanie wniosków 

dotyczących ich likwidacji, podejmowanie działań profilaktycznych oraz ustalanie przyczyn – 

koordynacja działań. 

3. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegawczych 

szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przedstawianie wyników i wniosków z 

kontroli wewnętrznej Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. i 

Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 

4. Nadzór nad działalnością szpitalnych zespołów oraz organizowanie szkoleń dla ich 

członków, w tym personelu w zakresie kontroli zakażeń. 

5. Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których 

rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną. 

6. Ustalenie warunków do izolacji pacjentów zakażonych i szczególnie podatnych na 

zakażenia zakładowe – koordynacja działań. 

7. Nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami 

zakładowymi. 

 8. Nadzór nad procedurami sterylizacji, dezynfekcji. 

9. Nadzór nad prawidłowością rejestracji i zgłaszania zakażeń zakładowych w 

poszczególnych oddziałach. 

10. Prowadzenie rejestru zakażeń zakładowych. 

11. Współpraca z lekarzem medycyny pracy w celu uniemożliwienia powstania zakażenia za 

pośrednictwem pracowników szpitala.  

12. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną. 

13. Współpraca z Zespołem Terapeutycznym i Pracownią Bakteriologiczną. 

14. Inne działania niezbędne do zapobiegania zakażeniom zakładowym. 

15. Realizacja innych działań przewidzianych przepisami prawa.  

 

§ 4 

Do zadań Komitetu należy: 

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 profilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób 

zakaźnych w szpitalu. 

4. Udział przy tworzeniu polityki antybiotykowej. 

5. Realizacja innych działań przewidzianych przepisami prawa.  

§ 5 

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych ma prawo do powoływania zespołów zadaniowych do 

wykonywania określonych zadań i rozwiązywania ich po wykonaniu zadania.  

§ 6 

Zespół i Komitet spotykają się na posiedzeniach jeden raz w kwartale w celu omówienia 

sytuacji epidemiologicznej Szpitala lub w razie podejrzenia wystąpienia ogniska 

epidemicznego. 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 11/2015 Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. 

o. w Lwówku Śląskim z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu i Komitetu 

Kontroli Zakażeń Szpitalnych.  

§ 8 

Za wykonanie niniejszego Zarządzenia odpowiedzialnym czynię Dyrektora ds. Medycznych 

lek Marcina Karasińskiego.  

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 


