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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz 

przedstawienie na tej podstawie raportu u (Raport) zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz 

potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy 

 

Zakres audytu: 

 

1. Identyfikacja danych i dokumentów DCO niezbędnych do przeprowadzenia audytu stanu obecnego w zakresie 

funkcjonowania bloku operacyjnego 

2. Przeprowadzenie audytu stanu obecnego w zakresie funkcjonowania bloku operacyjnego, polegającej na analizie 

czynności/aktywności, zaangażowanych uczestników i ich ról (personel) oraz zasobów (w tym materiały anestetyczne i 

zabiegowe oraz leki) dla 3 zidentyfikowanych procesów 

3. Opracowanie rekomendacji w zakresie działań optymalizujących pracę bloku operacyjnego oraz przykładowych 

kluczowych mierników efektywności dla powyższych procesów zidentyfikowanych dla audytu stanu obecnego 

 
Ad. 1 Identyfikacja danych i dokumentów w zakresie: 

 a. Utylizacja bloku/sal operacyjnych w wymiarze oddziałów i chirurgów 

b. Średnie czasy (operacji i znieczulenia) w wymiarze oddziałów i chirurgów 

c. Opóźnione rozpoczęcia operacji w wymiarze oddziałów i chirurgów 

d. Opóźnione/przedwczesne zakończenia operacji w wymiarze oddziałów i chirurgów 

e. Nieodbyte/anulowane operacje z uwzględnieniem przyczyny (medyczne, niemedyczne, wina pacjenta) w wymiarze oddziałów 

i chirurgów 

f. Liczba i rodzaje operacji realizowanych przez poszczególne oddziały (z uwzględnieniem kompleksowości zabiegów – podział 

na duże, średnie i małe operacje), w tym liczba personelu biorącego udział w operacjach (np. operatorzy, asysta, 

anestezjolodzy itd.) 

g. Liczba operacji i kody JPG z zakresu chirurgii jednego dnia 

h. Organizacja pracy i zatrudnienie personelu na bloku operacyjnym 

i. Zużycie materiałów i zapasów anestetycznych i do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych oraz leków na bloku 

operacyjnym (top20; wolumen, wydatki, dostawcy) 
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j. Zapotrzebowanie na zabiegi poszczególnych specjalności a aktualna przepustowość sal operacyjnych dostępnych dla 

oddziałów 

k. Raporty bieżące oraz informacje w zakresie systemów gromadzenia i analizy danych 

l. Wykorzystanie bloku w zakresie chirurgii adiuwantowej (zabiegi chirurgiczne realizowane po przeprowadzeniu chirurgii 

radykalnej – obejmują m.in. usunięcie pozostałych fragmentów nowotworu oraz chirurgię rekonstrukcyjną) 

m. uzupełnienie części brakujących danych metodą próbkowania poprzez przejście razem z osobami zaangażowanymi w Projekt 

ze strony DCO przez 3 procesy zidentyfikowane dla analizy stanu obecnego i zebranie próbek w zakresie brakujących danych 

 
Ad. 2 Audyt stanu obecnego 

 

1. Przeprowadzenie wspólnie z personelem DCO oceny stanu obecnego w zakresie funkcjonowania bloku operacyjnego, 

polegającej na analizie: 

•czynności/aktywności, 

•zaangażowanych uczestników i ich ról (personel) 

•zaangażowania zasobów (w tym materiały anestetyczne i zabiegowe oraz leki) 

POTENCJALNE WSKAŹNIKI OCENY JAKOŚCI  

CHIRURGIA / OPERACJE - 

 odsetek reoperacji   

 ocena powikłań pooperacyjnych  

 ocena ilości zdarzeń niepożądanych  

 wskaźnik śmiertelności pozabiegowej  

 zgony pooperacyjne spowodowane przez zakażenia szpitalne (ocena dbałości i przestrzegania aseptyki pozabiegowej  

 przestrzegane standardów profilaktyki antybiotykowej  

 wykorzystanie bloku operacyjnego (liczba zabiegów w określonym czasie)  

 satysfakcja pacjenta z zastosowanego leczenia  

 potencjalne inwalidztwo pooperacyjne (ocena komfortu życia pacjenta po wykonanym zabiegu-operacje „oszczędzające”)  

 ocena czasu hospitalizacji pacjenta   

 ocena stopnia realizacji „usługi medycznej” :  

 ocena opieki pacjenta na oddziale (minimalizowanie poziomu stresu przedoperacyjnego)  

ANESTEZJOLOGIA  

 ocena procedury przygotowania pacjenta do znieczulenia (czy zostały zlecone właściwe badania diagnostyczne i 

laboratoryjne w celu poprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu)  

 ocena kwalifikacji do znieczulenia pacjenta na podstawie wyników zleconych badań  
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 ocena właściwego przygotowania pacjenta do zabiegu i jego oceny przed zabiegiem 

 ocena właściwej opieki nad pacjentem w trakcie operacji  

 ocena opieki pooperacyjnej na intensywnej terapii  

 ocena stosowania leczenia przeciwbólowego  

 ocena gotowości do pracy w trybach ustalonych ustawowo (natychmiastowym, pilnym, przyśpieszonym, planowym) 

 

2. poza tym, dla 3 zidentyfikowanych procesów: 

 Rezerwowanie/ustalanie grafiku (tj. bieżące zarządzanie grafikiem i wprowadzanie zmian do grafiku; ustalanie grafiku w 

dłuższym horyzoncie czasowym z uwzględnieniem utylizacji sal operacyjnych, sal budzeń, pooperacyjnych oraz OAiIT) 

 Kwalifikacja do operacji (tj. konsultacje z personelem - wywiady i badania; ocena stanu zdrowia pacjenta; identyfikacja ryzyk 

związanych z operacją; wstępne przygotowanie do zabiegu - poprawa stanu zdrowia pacjenta; edukacja i informacja dla 

pacjenta) 

 Czynności okołooperacyjne (tj. transport pacjenta; znieczulenie; zabieg i wybudzenie) 

 Ad. 3 Opracowanie rekomendacji – w formie raportu- w zakresie działań optymalizacyjnych dla usprawnienia pracy bloku 

operacyjnego, w tym m.in. przykładowych kluczowych mierników efektywności dla 3 procesów zidentyfikowanych dla audytu stanu 

obecnego 

 

 

  


