SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI
CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA 2015 ROK
DANE O ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Hospice Care Association of Czestochowa
Siedziba/adres: 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a Tel/fax. (34) 3605491, 3605491,
e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl www.hospicjum-czestochowa.pl
konto bankowe: PeKaO S.A. oddział Częstochowa 15 1240 1213 1111 0000 2379 4368
NIP 573-11-78-324; REGON 150873476
NUMER KRS 0000056401 - data rejestracji 16.03.1993 r.
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 27.11.2006 r.
Misją Stowarzyszenia jest świadczenie wielodyscyplinarnej i całościowej opieki sprawowanej w
celu łagodzenia cierpień, leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, a także
poprawy jakości życia pacjentów chorych na przewlekle i nieuleczalnie choroby nie poddające
się leczeniu, dbałość o sferę psychiczną, duchową, fizyczną i społeczną pacjentów oraz ich
rodzin w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia, podnoszenie świadomości
społeczeństwa na temat idei opieki hospicyjnej oraz edukacja pracowników i wolontariuszy.
Celem realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku
publicznego nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. Nieodpłatną działalność pożytku
publicznego Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej prowadzi w formie
opieki paliatywnej - ambulatoryjnej, stacjonarnej i domowej. Główną działalnością
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jest zapewnienie całościowej,
wielodyscyplinarnej opieki osobom dla dorosłym i dzieciom chorującym na przewlekłe,
niepoddające się leczeniu choroby, w warunkach stacjonarnych, domowych,
ambulatoryjnych, dziennych, oraz wsparcie ich rodzin w trakcie trwania choroby jak i w
okresie osierocenia. Opieka medyczna, psychologiczna duchowa i fizjoterapeutyczna
dostępna była całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Celem podejmowanych działań jest
łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych oraz poprawa jakości
życia pacjentów na miarę ich możliwości. Świadczona opieka obejmuje między innymi:
świadczenia medyczne, lekarskie, pielęgniarskie, kontrolę objawów towarzyszących
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chorobie, wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych, zbiegi medyczne, pielęgniarskie
i pielęgnacyjno-higieniczne; wsparcie i pomoc psychologiczną i duchową chorym i ich
rodzinom; wsparcie, edukację i pomoc wyręczającą rodzinom objętych opieką dzieci
i dorosłych; wykonywanie świadczeń fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, wypożyczanie i
pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; zapewnianie dziennej opieki
medycznej, terapeutyczno-zajęciowej pacjentom w dobrej kondycji fizycznej z dowozem.
W roku 2015 objęto opieką paliatywną 1525 osób dorosłych oraz ich rodziny i opiekunów (w
tym w ramach hospicjum domowego 1051 osób, w poradni opieki paliatywnej 181 chorych,
w opiece stacjonarnej 202 chorych oraz 91 podopiecznych w dziennym oddziale opieki
paliatywnej). Opieką nad osieroconymi objęto 100 osób w ramach cyklicznych spotkań dla
osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym. W Hospicjum
domowym dla dzieci objęło opieką 70 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz
w okresie osierocenia. Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu
ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego
i kłobuckiego oraz pajęczańskiego. Wypożyczono sprzęt medyczny 267 chorym.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji opieki w 2015 roku
1. Oddział opieki paliatywnej
ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ

15 łóżkowy
202 pacjentów
26 dni
46 pacjentów
144 pacjentów

Liczba chorych objętych opieką
Średni czas opieki nad jednym chorym
Liczba chorych wypisanych
Liczba zgonów

2.Hospicjum domowe
HOSPICJUM DOMOWE

Łączna liczba chorych
objętych opieką
Średnia liczba chorych w tym
samym czasie pod opieką
Średni czas opieki nad jednym
pacjentem (dni)
Łączna liczba wykonanych
wizyt
- w tym wizyt lekarskich
- w tym wizyt pielęgniarskich

ZESPÓŁ OPIEKI
PALIATYWNEJ
„PALIUM”
W CZĘSTOCHOWIE

ZESPÓŁ OPIEKI
PALIATYWNEJ
„PALIUM”
W KŁOBUCKU

ŁĄCZNIE

839 pacjentów

212 pacjentów

1 051 pacjentów

250 pacjentów

51 pacjentów

301 pacjentów

84 dni

105 dni

88 dni

34 767 wizyt

6 723 wizyt

41 490 wizyt

6 048 wizyt
17%
23 257 wizyt
67%

1 325 wizyt
20%
4 998 wizyt
72%

7 373 wizyt,
18%
28 255 wizyt,
68%
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- w tym innych członków zespołu

Zmarłych pacjentów
Wyrejestrowanych pacjentów

5 462 wizyt
16%
537 pacjentów,
63,5%
40 pacjentów
5%

400 wizyt,
8%
154 pacjentów,
63,5%
11 pacjentów,
10%

5 862 wizyt,
14%
691pacjentów
63,5%
51 pacjentów,
6%

3.Hospicjum domowe dla dzieci
Hospicjum domowe dla dzieci
Liczba chorych dzieci objętych opieką
- w tym z choroba nowotworową
- w tym bez choroby nowotworowej
Średnia liczba chorych w tym samym czasie pod opieką
Średni czas opieki nad jednym chorym
Łączna liczba wykonanych wizyt
 w tym pielęgniarskich
 w tym lekarskich
 w tym innych członków zespołu
Liczba wyrejestrowanych
Liczba zgonów
Liczba dzieci mieszkających w Częstochowie
mieszkających w powiecie częstochowskim
mieszkających w Myszkowie/Lublińcu/Kłobucku
mieszkających w powiecie myszkowskim/lublinieckim/kłobuckim

Zespół Opieki Paliatywnej
„Palium” w Częstochowie
70 dzieci
10 dzieci, 14%
60 dzieci, 86%
53 dzieci
275 dni
10 357 wizyt
5 874 wizyt, 57%
1 515 wizyt, 15%
2 968 wizyt, 28%
7 dzieci
3 dzieci
29 dzieci, 41%
28 dzieci, 40%
1 / 1/ 4 dzieci, 9%
0 / 0 / 7 dzieci, 10%

4.Poradnia opieki paliatywnej
Poradnia Opieki Paliatywnej

Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”
w Częstochowie
181 pacjentów
3 155 porad
42 pacjentów, 23%
6 pacjentów, 3%

Liczba chorych objętych opieką
Liczba wykonanych porad
Liczba wyrejestrowanych
Liczba zgonów

5. Dzienny Oddział Opieki Paliatywnej
funkcjonował bez umowy z NFZ. Spotkania pacjentów obywały się we wtorki
i czwartki w godz. 10.00-14.00 - łącznie 95 razy. W zajęciach uczestniczyło 91 osób. Pacjenci
otrzymywali konieczną opieką medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną,
duchową i socjalną oraz uczestniczyli w uroczystościach okolicznościowych.
6. Ośrodek wsparcia dla osieroconych
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W 2015 roku odbyło się 12 spotkań Grupy Wsparcia Dla Osieroconych. Łącznie w spotkaniach
udział wzięło 96 osób osieroconych. Podczas każdego spotkania nowo przybyłe osoby
zapoznawały się z zasadami funkcjonowania grupy, miały możliwość zdobycia wiedzy
dotyczącej procesu osierocenia, werbalizacji własnych uczuć i doświadczeń wynikających z
żałoby, a także otrzymania wsparcia ze strony innych członków grupy oraz terapeutów
prowadzących spotkanie. Osoby uczęszczające wielokrotnie miały szansę i możliwość
budowania poczucia wspólnoty i udzielania wsparcia emocjonalnego jak i informacyjnego
nowo przybyłym uczestnikom. Pomoc osobom osieroconym jest również świadczona w
ramach spotkań indywidualnych
7. Ośrodek Wolontariatu
W 2015 roku Ośrodek wolontariatu przeprowadził kolejne dwie edycje podstawowego kursu
dla wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. W kursie wzięło udział 41 osób. Na kurs
prowadzony w lipcu i sierpniu zgłosiło się 15 osób, kurs ukończyło 12 osób. Na kurs
prowadzony w listopadzie zgłosiło się 26 osób, kurs ukończyło 20 osób przygotowanych do
opieki nad pacjentami chorującymi na przewlekłe choroby, niepoddające się leczeniu. W
okresie sprawozdawczym zawarto 55 porozumień z wolontariuszami. Z bezpośredniej opieki
i pomocy wolontariuszy skorzystało 198 pacjentów obejmowanych opieką paliatywną
wykonując 569 wizyt.
Kontynuowana była współpraca z opiekunami szkolnych kół wolontariatu w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych. Zostały przeprowadzone szkolenia i pogadanki z
zakresu opieki nad chorymi, komunikacji i wolontariatu. Młodzież została przygotowana do
pełnienia wolontariatu akcyjnego. Wolontariusze pomagali w wypisywaniu, segregowaniu i
roznoszeniu zaproszeń na Mszę w Archikatedrze, roznoszeniu plakatów i ulotek organizacji
akcji i kampanii społecznych.
8. Akademii Walki z Rakiem - Filia w Częstochowie
W częstochowskim oddziale Akademii Walki z Rakiem w roku 2015 odbyło się łącznie 48
spotkań grupowych, w tym:
podejmowane
działania
Warsztaty
psychologiczne,
dyskusje, wykłady
psychoedukacyjne

ilość

opis szczegółowy

13
spotkań

Spotkania te były ukierunkowane przede wszystkim na
poprawę umiejętności uczestników, radzenia sobie w
sytuacji choroby w aspekcie emocjonalnym, fizycznym,
społecznym. Poprawę umiejętności rozpoznawania i
wyrażania własnych emocji i potrzeb oraz poszerzenie
zasobów sprzyjających realizacji potrzeb. Wzrost wiedzy
na temat choroby nowotworowej i możliwości radzenia
sobie z nią, oraz wzrost poczucia kontroli nad własnym
życiem. Odbyły się również dwa spotkania
z dietetykiem z możliwością konsultacji indywidualnych,
oraz spotkanie z lekarzem rehabilitacji z możliwością
indywidualnego doboru ćwiczeń usprawniających.
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Spotkania grupy
wsparcia:

14
spotkań

Zajęcia rękodzieła:

5
spotkań

Spotkania
integracyjne:

9
spotkań

indywidualne
rozmowy
psychologiczne

102
porady

Spotkania ukierunkowane na wymianę doświadczeń
uczestników, rozładowanie nagromadzonych napięć
emocjonalnych towarzyszących sytuacji choroby,
wzajemne wsparcie, poprawę umiejętności dawania i
pozyskiwania wsparcia.
Obejmujące zdobienie przedmiotów techniką
decoupage’u, rzeźby z masy solnej, tworzenie biżuterii,
podstawy szydełkowania i haftu, malowanie na szkle.
Obejmujących wspólne wyjścia do kina i teatru,
spotkania muzyczne z chórem jasnogórskim i muzykami
częstochowskiej Akademii Muzycznej. Prezentacja
rękodzieła i twórczości literackiej uczestników Akademii
Walki z Rakiem, grill integracyjny z pokazem iluzji,
spotkania okolicznościowe.

Ponadto Uczestnicy Akademii Walki z Rakiem raz w tygodniu korzystali z zabiegów
fizjoterapeutycznych (m.in. drenaże manualne, limfatyczne).
9. Działalność szkoleniowo-dydaktyczna
Pracownicy w 2015 roku skorzystali z dofinansowania do szkoleń, konferencji i sympozjów
organizowanych przez placówki szkoleniowe i kształcące w zakresie opieki i medycyny
paliatywnej, leczenia bólu, onkologii i psychoonkologii, opieki długoterminowej,
pediatrycznej opieki paliatywnej, leczenia ran, księgowości i rachunkowości i marketingu.
Łącznie w kształceniu udział wzięło 40 osób.
Pracownicy i wolontariusze uczestniczyli w zorganizowanej przez Stowarzyszenie w dniach
22-24 stycznia 2015 XIX Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i
Zespołów Hospicyjnych p.t. „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do
zmartwień?”. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników i 30 prelegentów.
W oddziale opieki paliatywnej i hospicjum domowym odbywały się praktyki i staże dla 302
osób (pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych).
10. Działalność wydawnicza
Publikowane były kolejne cztery numery biuletynu „Palium” w ilości od 2000 do 5000
egzemplarzy, które były bezpłatnie rozprowadzane wśród pacjentów, ich rodzin oraz
społeczności z terenu miasta i regionu.
Prowadzono cykliczną cotygodniową audycję radiową w Radio Jasna Góra, oraz bieżącą
współpracę z lokalnymi mass-mediami.
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11. Kampanie, akcje społeczne, wydarzenia
W 2015 roku Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej celem realizacji
zadań statutowych przeprowadziło następujące akcje, kampanie, wydarzenia:
7 stycznia 2015r.
22 – 24 stycznia 2015r.

14 lutego 2015r.

12 marca 2015r.
9 kwietnia 2015r.

17 kwietnia 2015r.
19 kwietnia 2015r

25 kwietnia 2015r.

8 – 10 maja 2015r.

9 maja 2015r.
12 maja 2015r.
14 maja 2015r.

15 maja 2015r.

Spotkanie noworoczne dla pracowników Hospicjum Częstochowskiego,
wolontariuszy, przyjaciół i gości /Restauracja Złote Arkady/
XIX Konferencja Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów
Hospicyjnych p.t. „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do
zmartwień?”. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników i 30 prelegentów.
/Jasna Góra/
VII Charytatywny Bal Walentynkowy na rzecz Częstochowskiego Hospicjum
dla Dzieci. Podczas balu odbyła się aukcja obrazów, gadżetów sportowych,
biżuterii. /Restauracja Astoria/
Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół dot. Kampanii „Pola
Nadziei” /Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/
Spotkanie wielkanocne pacjentów oddziałów dziennego i stacjonarnego z
Arcybiskupem Seniorem ks. dr Stanisławem Nowakiem /Stowarzyszenie
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/
11 Marsz Nadziei /Plac Daszyńskiego – Al. M.N.P. – błonia jasnogórskie/
Msza św. za zamarłych pacjentów objętych opieką Hospicjum i ich rodzin
/Archikatedra Częstochowska/
Kwesta do puszek przed kościołami Archidiecezji Częstochowskiej
Kampania „Rak wolny od bólu” : bezpłatne konsultacje dla pacjentów
onkologicznych zmagających się z bólem nowotworowym z lekarzem
medycyny paliatywnej /Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej/
XIV Światowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej
(European Association for Paliative Care EAPC) w którym udział wzięli
przedstawiciele Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych w ramach Kampanii „Pola
Nadziei” /www.hospicjum-czestochowa.pl/
Finał Kampanii „Pola Nadziei” w Kłobucku, wręczenie nagród dla laureatów
konkursów, występ artystyczny /Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku/
Finał Kampanii „Pola Nadziei” w Myszkowie, wręczenie nagród dla
laureatów konkursów, występ artystyczny /Miejski Dom Kultury w
Myszkowie/
14 finał Kampanii „Pola Nadziei” w Częstochowie, wręczenie nagród dla
laureatów konkursów , występ artystyczny /Klub Politechnik/

30 maja 2015r.

„Piknik samorządowy” - prezentacja stoiska Stowarzyszenia Opieki
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej /Promenada Niemena/

13 czerwca 2015r.

Festyn z okazji Dnia Dziecka: animacje, dmuchany zamek, teatrzyk
kukiełkowy, występy zespołów: Domino i Dziewczęcej Grupy Mażonetek –
Retro, stanowisko strzelnicze /ogrody Hospicjum Częstochowskiego/
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Opieki
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Podczas zebrania Zarząd przedstawił
sprawozdania merytoryczne i finansowe. Odbyły się głosowania nad
przyjęciem sprawozdań, Zarząd otrzymał absolutorium. Podjęto uchwały na
2015r. /stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/
Teatralna Podróż „Od Pana Moliera do Big Brothera” w wykonaniu uczniów i
nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach na rzecz
Częstochowskiego Hospicjum dla Dzieci /Klub Politechnik/
„Uśmiechaj się i pomagaj z nami” – zbiórka artykułów szkolnych z
przeznaczeniem dla dzieci osieroconych /Centrum Handlowe M1/

17 czerwca 2015r.

25 czerwca 2015r.

27 – 30 sierpnia 2015r.
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12 września 2015r.

19 września 2015r.

20 września 2015r.

25 września 2015r.
7 października 2015r.

8 października 2015r.

9 października 2015r.

11 października 2015r.

20 listopada 2015.
7 grudnia 2015r.

10 grudnia 2015r.

14 grudnia 2015r.

18 – 20 grudnia 2015r.
22 grudnia 2015r.

Jubileusz 10 – lecia Akademii walki z Rakiem: spektakl muzyczny „Na ludową
nutę” w wykonaniu Chóru Mieszanego „Collegium Musicum”, wystawa
obrazów Krystyny Machnik oraz rękodzieła uczestników Akademii Walki z
Rakiem /Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/
Dzień Otwarty „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” : porady specjalistów
– lekarza, pielęgniarki, psychologa, dietetyka, pracownika socjalnego,
ćwiczenia usprawniające, prezentacja nt. zmian zachodzących w wyniku
starzenia się, prezentacja założeń kursu dla wolontariuszy 60+, spotkanie z
tańcami /Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/
III Myszkowski Bieg Uliczny „Myszkowska Ósemka”: propagowanie
zdrowego stylu życia, biegacze w koszulkach z klubu „Zabiegani” w koszulkach
z logo Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej /Myszków/
Wizyta w Hospicjum Wileńskim podczas pielgrzymki na Litwę pracowników
Hospicjum Częstochowskiego /Litwa/
Inauguracja Kampanii „Pola Nadziei” w Kłobucku: uroczyste sadzenie
cebulek żonkili z udziałem władz, pracowników, wolontariuszy, młodzieży ze
szkół oraz przedszkoli /Kłobuck/
Inauguracja XV Kampanii „Pola Nadziei” w Częstochowie: uroczyste sadzenie
cebulek żonkili z udziałem władz, pacjentów, pracowników, wolontariuszy,
młodzieży ze szkół oraz przedszkoli /ogrody Hospicjum/
Inauguracja Kampanii „Pola Nadziei” w Myszkowie: uroczyste sadzenie
cebulek żonkili z udziałem władz, pracowników, wolontariuszy, młodzieży ze
szkół oraz przedszkoli /Myszków/
Koncert Charytatywny zespołu Black Bird w ramach ogólnoświatowej akcji
Voices for Hospices na rzecz opieki hospicyjnej i paliatywnej /Restauracja
Astoria/
Otrzymanie certyfikatu „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”
w kategorii „placówki służby zdrowia” /Sala sesyjna Urzędu Miasta/
Hospicyjna Gala Wolontariatu „Informacja i edukacja zdrowotna”:
konferencja na temat profilaktyki raka płuc i raka piersi, wręczenie nagród dla
wyróżniających się wolontariuszy /Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej/
Hospicyjna Wigilia dla podopiecznych Hospicjum Częstochowskiego . Swoją
obecnością zaszczycił Hospicjum Arcybiskup dr Wacław Depo oraz Naczelnik
Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska – Świerczyńska
Nagroda „ Szlachetne Serce” dla Stowarzyszenia opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej oraz Pani Prezes Anny Kaptacz podczas spotkania członków
i sympatyków Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
/Restauracja Złote Arkady/
„Zostań Gwiazdką dla Dzieci z Hospicjum”: zbiórka artykułów dla dzieci
będących pod opieką Hospicjum Domowego /Centrum Handlowe M1/
„Zostań Gwiazdką dla Dzieci z Hospicjum”: zbiórka artykułów dla dzieci
będących pod opieką Hospicjum Domowego /Galeria Jurajska/

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i
administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi
podmiotami na zasadach określonych Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873).
Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami
kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.
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Stowarzyszenie również podejmuje działania mające na celu propagowanie idei i założeń
opieki hospicyjnej, pozyskiwanie ludzi dobrej woli, chcących bezinteresownie przyczyniać
się do poprawy jakości życia chorych obejmowanych opieka paliatywna i ich rodzin.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i
wolontariuszy, do prowadzenia swych spraw zatrudnia również pracowników.
Informacja o zatrudnieniu pracowników i wynagrodzeniach
Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2015
Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku

Pracownicy statutowi
Pracownicy administracyjni
Pracownicy związani z dział. gospodarczą
Ogółem

78
7,5
0,0
85,5

Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i
samorządowe
W roku 2015 na podstawie umowy z Gminą Miasta Częstochowy zrealizowano
następujący projekt:
nazwa projektu

wartość zadania

w tym z dotacji

W zakresie opieki zdrowotnej:
„Edukacja zdrowotna w zakresie
profilaktyki schorzeń onkologicznych”

9 200,12zł.

3 000,00 zł.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach

1

2

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Ocena stanu
sanitarnego oraz
procedur dezynfekcji,
sterylizacji i
postępowania ze
sprzętem sterylnym
Kontrola
kompleksowa części
żywieniowej placówki

Państwowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna w
Częstochowie
Państwowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna w
Częstochowie
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Data
zakończenia
kontroli
16.06.2015r.

wyniki kontroli

05.08.2015r.

bez zastrzeżeń

bez zastrzeżeń

