
Nr 4/lipiec-sierpień/2018 77 

  kontrola i audyt

System ochrony zdrowia nie  gwarantuje prawidłowego żywienia hospitalizowanych 
pacjentów, między innymi dlatego, że jakość posiłków jest poza kontrolą szpitali. Do-
starczana pacjentom żywność nie tylko nie spełnia zasadniczej funkcji – wspomagania 
procesu leczenia i powrotu do zdrowia, ale czasami może nawet szkodzić. Z badań Naj-
wyższej Izby Kontroli wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat sytuacja się nie poprawiła.

ZOFIA KOTYNIA, PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA

 Żywienie pacjentów w szpitalach

Brak zasad odżywiania chorych w publicznych placówkach

Uwarunkowania
W ustawie o świadczeniach opieki zdro-
wotnej1 z 1 stycznia 2015 r. określono de-
finicję świadczenia towarzyszącego. 

W artykule 5 pkt 38 wskazano, że na-
leży rozumieć przez nie m.in. adekwatne 
do stanu zdrowia wyżywienie w szpitalu 
lub w innym zakładzie leczniczym pod-
miotu wykonującego działalność lecz-
niczą, taką jak stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej. 
Tym samym, podmiot leczniczy udzie-
lający świadczeń zdrowotnych w takiej 
placówce (w tym w szpitalu) zobowią-
zany jest w ramach umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

1 Ustawa z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1938, ze zm.)

2 M. Jarosz (red.): Zasady�prawidłowego�żywienia�chorych�w�szpitalach, Warszawa 2011, Instytut Żywności 
i Żywienia, zwane dalej Zasadami�prawidłowego�żywienia�chorych�w�szpitalach.

zapewnić pacjentom wyżywienie ade-
kwatne do stanu zdrowia. 

Zgodnie z Zasadami prawidłowego ży-
wienia chorych w szpitalach2, polega ono 
nie tylko na dostarczaniu pacjentom żyw-
ności zapewniającej im całodobowe zapo-
trzebowanie na energię i składniki odżyw-
cze, lecz także cały system rożnych działań 
mających na celu wspomaganie procesu 
leczniczego. Winno ono uwzględniać ak-
tualną sytuację zdrowotną pacjenta: musi 
być dostosowane zarówno do określonej 
choroby, jak i do możliwości przyswojenia 
spożytych produktów. Ponadto okres po-
bytu w szpitalu, ale też i inne kontakty z fa-
chowymi pracownikami ochrony zdrowia, 
powinny pełnić rolę edukacyjną dla pa-
cjenta jeśli chodzi o zasady prawidłowego 
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żywienia, a w razie potrzeby prowadzić 
do zmiany złych nawyków. Jest to ważne 
szczególnie u tych osób, u których niepra-
widłowe żywienie w warunkach pozaszpi-
talnych może negatywnie wpływać na stan 
zdrowia, inicjować lub nasilać istniejące 
schorzenia, osłabiając lub niwecząc wy-
niki terapeutyczne osiągnięte w leczeniu 
szpitalnym.

Niewłaściwe żywienie pacjentów pod-
czas hospitalizacji może negatywnie wpły-
wać na przebieg leczenia i rekonwale-
scencję, powodując wydłużenie pobytu 
w szpitalu, a w konsekwencji – zwięk-
szenie kosztów leczenia. Zgodnie z opi-
nią Instytutu Żywności i Żywienia, dzięki 
odpowiednio zbilansowanej diecie możliwe 
jest skrócenie czasu hospitalizacji, co po-
zwala obniżyć całkowite koszty leczenia 
nawet o 30%-50%3. 

Prawidłowa organizacja żywienia szpi-
talnego musi spełniać szereg warunków 
obejmujących: elementy organizacyjne, 
nadzór merytoryczny oraz niezbędne wa-
runki ekonomiczne. Żywienie w szpita-
lach może być zorganizowane w różnej 
formie, jako:

 • blok żywieniowy w strukturze organi-
zacyjnej szpitala,

 • zlecenie usług zewnętrznej firmie (kate-
ring) z wydzierżawieniem infrastruktury 
bloku żywieniowego szpitala,

 • zlecenie usług firmie zewnętrznej (kate-
ring) dysponującej własną infrastrukturą 
do przygotowywania i dystrybucji posił-
ków w szpitalu (outsourcing).

3 Ibid., s. 13.
4 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Żywienie�pacjentów�w�szpitalach, 

nr ewid 195/2017/P/17/084/LLO, Delegatura NIK w Łodzi, kwiecień 2018 r.

Żywienie pacjentów w szpitalu jest fi-
nansowane w ramach kontraktów za-
wieranych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na leczenie szpitalne, które obej-
mują zarówno świadczenia medyczne, 
jak i towarzyszące. Dzienną stawkę ży-
wieniową w szpitalu ustala kierownik 
podmiotu leczniczego. Koszty lecze-
nia wraz ze świadczeniami towarzyszą-
cymi bywają jednak niejednokrotnie 
wyższe niż wartość kontraktu. Zmusza 
to świadczeniodawców do ich ogranicze-
nia, w szczególności kosztów wyżywienia 
pacjentów. Tymczasem o skuteczności 
leczenia decyduje nie tylko właściwie 
prowadzony przez personel medyczny 
proces leczniczy, ale także prawidłowe 
żywienie oraz edukacja żywieniowa.

Ustalenia kontroli
Przedmiotem ogólnopolskiej kontroli4 
Najwyższej Izby Kontroli, koordynowanej 
przez Delegaturę NIK w Łodzi, były za-
gadnienia związane z działaniami szpita-
li i organów państwa odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo żywienia zbiorowego 
w tych jednostkach. 

Celem była przede wszystkim ocena 
czy działania odpowiedzialnych podmio-
tów, podejmowane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa, są wystarczające 
dla zapewnienia prawidłowego jadłospisu 
w szpitalach. Sprawdzono też jakie ba-
riery systemowe, prawne i organizacyjne 
napotykały osoby odpowiedzialne za ży-
wienie pacjenta. 
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Posiłki nieadekwatne  
do stanu zdrowia

Ustalenia kontroli wykazały, że istnieją-
cy system ochrony zdrowia nie gwaran-
tuje prawidłowego żywienia pacjentów 
w szpitalach. Serwowane posiłki nie tylko 
nie wpływają na poprawę funkcjonowa-
nia organizmu, ale czasem nawet mogą 
szkodzić. 

W większości kontrolowanych szpitali 
pacjenci otrzymywali posiłki nieadekwatne 
do stanu zdrowia. Były one przygotowywa-
ne z surowców niskiej jakości, o niewłaści-
wych wartościach odżywczych. Bywało, 
że jadłospisy diety podstawowej nie pokry-
wały się z danymi na etykietach produk-
tów, deklarowanymi przez producentów.

Badania przeprowadzone na zlecenie 
NIK przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Inspekcji Handlowej wyka-
zały, że w 15 szpitalach (na 18 badanych 

w tym zakresie) wartość kaloryczna po-
siłków była niższa (od 3% do 28%), bądź 
wyższa (od 13% do 50%) od zalecanej. 

Stwierdzono też niewłaściwą war-
tość odżywczą badanych posiłków. Za-
strzeżenia w tym zakresie wniesiono 
do bilansowania posiłków podawanych 
w 11 szpitalach (100% badanych pod 
tym kątem). W ocenianych jadłospisach 
stwierdzono niedobory istotnych dla zdro-
wia składników odżywczych, mogących 
powodować m.in.: odwapnienie, zmięk-
czenie i zniekształcenie kośćca (niedobór 
wapnia), niedokrwistość, niedotlenienie 
tkanek, obniżenie odporności organizmu 
(niedobór żelaza), nadmierną pobudliwość 
mięśniową, drżenie i bolesne skurcze mię-
śni, stany lękowe, bezsenność (niedobór 
magnezu), nadciśnienie, obrzęki rąk i nóg, 
zaburzenia w funkcjonowaniu nerek (nie-
dobór potasu). 

Rysunek 1. Stopień spełnienia normy dotyczącej poziomu składników odżywczych w posiłkach, w % 
(przypadki niedoborów) 

Źródło: Dane z kontroli NIK. Wartości wyznaczono na podstawie posiłków z dziennych jadłospisów 
w 11 szpitalach.
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Niedoborom powyższych składników 
w serwowanych pacjentom posiłkach to-
warzyszyła zwiększona podaż np. witami-
ny A, której źródłem są głównie produkty 
na bazie podrobów, a zbyt wysokie jej spo-
życie, ze względu na gromadzenie się w wą-
trobie, może być toksyczne. W większości 
szpitali stwierdzono ponadto zbyt duży 
udział soli w posiłkach (od 142% do 374% 
normy), co sprzyja zwiększeniu objętości 
krwi oraz zwężaniu naczyń krwionośnych. 
Te dwa czynniki prowadzą do wzrostu ci-
śnienia tętniczego.

Małowartościowe potrawy 
i substytuty produktów

W 18 szpitalach (90%) oceniane jadłospisy 
nie spełniały zaleceń organów Inspekcji 
Sanitarnej w zakresie jakości żywienia pa-
cjentów. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły w szczególności zbyt małego 
udziału warzyw i owoców w dziennej racji 
pokarmowej, dużej podaży mięsa czerwo-
nego, tłustych przetworów mięsnych, tłu-
stych wędlin, w tym gorszej jakości, serwo-
wania potraw ciężkostrawnych i bogatych 
w nasycone kwasy tłuszczowe, zbyt małej 

podaży produktów zbożowych z pełnego 
przemiału, niepodawania pacjentom jo-
gurtu lub mleka acidofilnego, serwowania 
ryb konserwowych lub ryb zawierających 
niewiele cennych i odżywczych substan-
cji, hodowanych w rejonach zanieczysz-
czonych, a także zbyt małej podaży ryb 
morskich. Ponadto stwierdzono przypadki 
podawania chorym posiłków zawierających 
inne niż wskazane w jadłospisie składniki, 
co ważniejsze – gorszej jakości. Zamiast 
deklarowanego w jadłospisie masła pacjen-
ci otrzymali „tłuszcz mleczny do smaro-
wania”, zamiast sera – suszony hydrolizat 
białkowy o smaku sera i aromacie sera.

Dietetyk w szpitalu

W kontrolowanych szpitalach brakowało 
fachowej opieki żywieniowej i poradnictwa 
dietetycznego. W placówkach leczniczych 
zatrudniających tych specjalistów, jeden 
dietetyk opiekował się od 76 do 740 pa-
cjentami i w ograniczonym zakresie realizo-
wał zadania z zakresu opieki żywieniowej. 

Często nadmiar obowiązków (diete-
tykom powierzano dodatkowe prace, 
np. magazyniera, pomocy kuchennej 

Rysunek 2. Stopień spełnienia normy dotyczącej poziomu składników odżywczych w posiłkach, w % 
(przypadki przekroczenia normy)

Źródło: Dane z kontroli NIK. Wartości wyznaczono na podstawie posiłków z dziennych jadłospisów 
w 7 (w zakresie poziomu witaminy A) i 11 (pod względem udziału soli) szpitalach.
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czy archiwisty) był powodem ich nie-
rzetelnej pracy. Ponadto kontrola wyka-
zała, że przy bilansowaniu jadłospisów 
w 15 szpitalach (88% objętych badaniem) 
zamiast faktycznych wartości odżywczych 
i energetycznych produktów przyjmowano 
wartości określone w programach kom-
puterowych wykorzystywanych do ukła-
dania diet, które w większości wypadków 
różniły się znacząco od wartości deklaro-
wanych przez producentów na etykietach 
artykułów (np. zawartość węglowodanów 

w mące zaniżono o ponad 90%, zawartość 
tłuszczu w makaronie zawyżono zaś o 73%, 
w ryżu o 250%, a w szynce o ponad 300%). 
Znaczne rozbieżności w zawartości białka, 
tłuszczu i węglowodanów, a także wartości 
energetycznej stwierdzono w wypadku 
aż 180 produktów (na 326 przeanalizo-
wanych). 

Tak opracowane jadłospisy nie były więc 
w żadnym stopniu rzetelne i wiarygod-
ne. Sporządzane na podstawie nierze-
czywistych danych nie mogły być zatem 

Tabela 1. Liczba łóżek przypadająca na jednego dietetyka

Miejsce  
ulokowania szpitala

Średnia liczba łóżek 
w latach 2015–2017

Liczba  
zatrudnionych 

dietetyków

Liczba łóżek 
przypadających 

na jednego dietetyka
Szpitale prowadzące kuchnie we własnym zakresie

Opoczno 222 1 222
Starogard Gdański 740 1 740
Miastko 169 1 169
Poddębice 171 1 171
Maków Mazowiecki 264 1 264
Leżajsk 406 1 406
Nowa Sól 456 2 228
Kolbuszowa 278 2 139
Morąg 158 1 158
Pabianice* 508 2 254

Szpitale korzystające z usług firm kateringowych
Iłża 126 0 -
Kutno 358 1 358
Lidzbark Warmiński 97 0 -
Gdańsk 142 1 142
Żary 151 2 75,5
Sulechów 172 0 -
Jarosław 340 4 85

Warszawa 233 1 233
Kętrzyn 157 0 -
Łódź* 360 1 360

* Dane dotyczą lat 2015–2016.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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odpowiednio zbilansowane, a przygoto-
wane na ich podstawie posiłki ocenione 
zostały jako nieadekwatne do stanu zdro-
wia pacjentów.

Na 10 kontrolowanych szpitali korzy-
stających z usług firm kateringowych, 
dietetyka nie było w czterech. Skala 
stwierdzonych tam zaniedbań w realiza-
cji warunków zamówień była bardzo duża. 
Nie prowadzono analiz i nie weryfikowa-
no, bądź nierzetelnie weryfikowano jadło-
spisy przekazywane przez firmy katerin-
gowe. W konsekwencji szpitale nie kwe-
stionowały przypadków przygotowania 
ich w sposób niezgodny ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia i posta-
nowieniami umów w zakresie wymagań 
jakościowych posiłków. Jakość żywienia, 
jeśli chodzi o w ustalony poziom składni-
ków odżywczych była więc poza kontrolą 
tych szpitali. Dyrektorzy placówek po-
strzegali mylnie rolę dietetyka przyjmując 
m.in., że posiłki dostarczane przez firmy 
kateringowe, zatrudniające dietetyków, 
są właściwej jakości, a posiadanie takiego 
specjalisty w szpitalu po to, by kontrolował 
wykonawcę usługi kateringowej byłoby 
działaniem niegospodarnym. Należy pod-
kreślić, że zadania dietetyka szpitalnego 
to nie tylko nadzór nad jakością posiłków 
(choć w kontrolowanych szpitalach zabra-
kło nawet tego), ale głównie ocena stanu 
odżywienia i sposobu żywienia pacjentów, 
a także prowadzenie poradnictwa diete-
tycznego dla pacjentów i ich rodzin. 

Brak jednolitych norm żywieniowych 
dla osób chorych5 pozwalał szpitalom 

5 Jako zalecane uważa się normy opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia i znowelizowane w 2012 r. 
Normy te jednak przeznaczone są dla ludzi zdrowych i mogą być nieodpowiednie w stanach choroby czy stresu.

na pewną dowolność w określaniu warto-
ści energetycznej posiłków, które w kon-
trolowanych szpitalach dla diety podsta-
wowej wynosiły od 1800 do 3200 kcal. 
Również brak ogólnopolskiego systemu 
dietetycznego, który regulowałby kwestie 
rodzajów i przygotowywania diet w po-
szczególnych jednostkach chorobowych 
powodował, że w kontrolowanych szpi-
talach stosowano od 6 do 38 rodzajów 
diet o niejednolitych nazwach i różnych 
charakterystykach. Planując diety, opra-
cowując ich charakterystyki oraz receptu-
ry dań i potraw posługiwano się różnymi 
publikacjami oraz informacjami pocho-
dzącymi z Internetu. Część z tych pu-
blikacji stała się jednak nieaktualna, bo-
wiem nastąpiły znaczne zmiany norm 
żywienia człowieka. Porównanie „pira-
mid zdrowego żywienia” z 2009 i 2016 r. 
wskazuje np., że obecnie jej podstawą 
są różne formy aktywności fizycznej, 
a cukier i jego pochodne, uwzględnia-
ny wcześniej na wyższych piętrach pira-
midy, został całkowicie wyeliminowany 
jako szkodliwy dla zdrowia. 

Niskie nakłady finansowe

Średni dzienny koszt wyżywienia w kon-
trolowanych szpitalach w latach 2015–2017 
kształtował się na poziomie od 9,55 
do 17,99 zł. W szpitalach prowadzących 
własne kuchnie średni koszt surowców 
użytych do przygotowania posiłków wy-
nosił jedynie od 3,70 do 8,46 zł. W szpita-
lach korzystających z usług firm kateringo-
wych nie było danych na temat wysokości 



Nr 4/lipiec-sierpień/2018 83 

Żywienie pacjentów w szpitalach   kontrola i audyt

tych kosztów. W większości zawartych 
umów określano jedynie ogólną wartość 
umowy i/lub cenę osobodnia, bez wskaza-
nia kosztów surowców. Jedynie w dwóch 
umowach dokonano zapisów, że koszty 
produktów użytych do sporządzenia po-
siłków powinny wynosić minimum 50% 
kosztów osobodnia. W szpitalach tych jed-
nak nie dokonywano kontroli spełnienia 
tego warunku przez wykonawców.

Nieodpowiednie  
warunki sanitarno-higieniczne

W  połowie kontrolowanych szpitali 
przygotowujących posiłki dla pacjentów 
we własnym zakresie i w ponad połowie 
przedsiębiorstw, przygotowujących po-
siłki dla sześciu kontrolowanych szpitali, 
stan kuchni i pomieszczeń wykorzysty-
wanych do przygotowywania pożywienia 

6 Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, s. 1, ze zm.

oraz stan sprzętów produkcyjnych i na-
czyń gastronomicznych był niezgod-
ny z wymogami rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie higieny środków spożywczych6. 
Jeśli chodzi o stan techniczny pomiesz-
czeń stwierdzono m.in. odpryski farby 
i tynku, ubytki w płytkach ceramicznych/
terakocie, zawilgocenie, a pod kątem hi-
gieny i zdrowia – niedostateczne zabez-
pieczenie przed owadami i gryzoniami. 
Niewystarczająco dbano także o utrzy-
manie czystości pomieszczeń i sprzętów 
produkcyjnych. W jednym szpitalu pod-
czas oględzin stwierdzono obecność insek-
tów w miejscu przeznaczonym do przyj-
mowania posiłków, a w innej placówce 
– na kotle warzelnym, w którym gotowano 
ziemniaki. 

Źródło: Dane NIK.

Rysunek 3. Średnie koszty żywienia pacjentów w kontrolowanych szpitalach w latach 2015–2017  
I półrocze (w zł) 
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     Średni koszt surowców użytych do sporządzenia posiłków (wsad do kotła)
    Średni koszt całodziennego wyżywienia 1 pacjenta
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Braki w uregulowaniach prawnych
Poprawa jakości żywienia wymaga roz-
wiązań systemowych w celu nadania od-
powiedniej rangi problematyce żywienia 
pacjentów. Przemawiają za tym zarówno 
wyniki niniejszej kontroli, jak i kontroli 
przeprowadzonych w 2016 r. w szpita-
lach i firmach kateringowych przez or-
gany Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i Inspekcji Handlowej, gdzie niezgodno-
ści w żywieniu szpitalnym stwierdzono 
w ponad 67% kontrolowanych podmio-
tów. Ponadto, porównanie wyników kon-
troli NIK z 2008 r. z obecnymi wskazuje, 
że żywienie pacjentów w szpitalach w żad-
nym stopniu się nie poprawiło. Konieczne 
jest zatem dofinansowanie szpitali lub in-
nych podmiotów udzielających świadczeń 
w trybie stacjonarnym i całodobowym 
w celu podniesienia zarówno jakości wy-
żywienia, jak i jakości opieki żywieniowej 
nad pacjentem, a także zagwarantowania 
należytych standardów technicznych i sa-
nitarno-higienicznych bloków żywienia. 
Niezbędne jest także wprowadzenie ure-
gulowań dotyczących zasad racjonalnego 
żywienia w podmiotach leczniczych, pre-
cyzyjnych mechanizmów nadzoru nad spo-
sobem żywienia w szpitalach, a także odpo-
wiednich sankcji w wypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w żywieniu pacjentów. 
Organy odpowiedzialne za nadzór nad ży-
wieniem zbiorowym pacjentów szpitali 
nie dysponują bowiem żadnymi instrumen-
tami prawnymi jeśli chodzi o metody oceny 
jakości posiłków pod kątem m.in. składu 
surowcowego, urozmaicenia, zawartości 

7 Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.
8 Dz.U. z 2016 r., poz. 302.

składników mineralnych i odżywczych 
oraz zasad kontroli tych usług. Brak prze-
pisów, na podstawie których można by eg-
zekwować od osób odpowiedzialnych 
za żywienie pacjentów wykonanie zaleceń 
powodował, że stwierdzone nieprawidło-
wości w zakresie jakości żywienia przeka-
zywane były w formie pism intencyjnych. 
Wdrożenie przez władze szpitali zaleceń 
z oceny stanu żywienia miało więc wyłącz-
nie charakter dobrowolny i – jak wykazała 
kontrola – nie zawsze było realizowane.

Wskazać należy, że od 2006 r., tj. od wej-
ścia w życie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia7, 
minister właściwy do spraw zdrowia miał 
możliwość prawnego uregulowania wyma-
gań obowiązujących przy prowadzeniu ży-
wienia zbiorowego w szpitalach, jaką dawał 
art. 72 ust. 6 tej ustawy. Dotychczas jednak 
z tej możliwości nie skorzystał, uznając 
w szczególności, że przepisy ustawy o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia w wy-
starczającym zakresie regulują te kwestie 
i nie budzą istotnych wątpliwości w prak-
tyce ich stosowania. 

Warto podkreślić, że wymagania do-
tyczące wyżywienia zostały określone 
nawet dla osadzonych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych. W rozporządzeniu 
z 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia 
osadzonych w zakładach karnych i aresz-
tach śledczych8, Minister Sprawiedliwości 
wskazał nie tylko rodzaje posiłków i napo-
jów, ale także wartość odżywczą i ener-
getyczną oraz minimalny dzienny koszt 
wyżywienia. Poza tym osoby osadzone 
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otrzymują wyżywienie zgodnie z kwali-
fikacją do danej grupy, czyli posiłki: pod-
stawowe – małoletni, dodatkowe – wyko-
nujący prace uciążliwe, a także z uwzględ-
nieniem wymogów religijnych. Możliwa 
do określenia była również ilościowa za-
wartość warzyw i owoców w codziennej 
diecie. 

Wnioski dotyczące  
zmiany prawa
Najwyższa Izba Kontroli uznała za zasad-
ne zwrócenie się do Ministra Zdrowia o:
1. Wydanie rozporządzenia na podstawie 
art. 72 ust. 6 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
określającego wymagania obowiązujące 
przy prowadzeniu żywienia zbiorowego 
w szpitalach, uwzględniającego normy 
żywienia oraz wymagania zdrowotne, 
w tym minimalny dzienny koszt posił-
ków i napojów.
2. Podjęcie – we współpracy z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – działań ma-
jących na celu uregulowanie w ustawie 
z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia metod oceny jakości 
i zasad kontroli usług żywienia w szpitalach 
wraz z sankcjami za stwierdzone niepra-
widłowości. 
3. Uregulowanie w rozporządzeniu z 22 li-
stopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpital-
nego9, na podstawie delegacji ustawowej 
zawartej w art. 31d ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, 

9 Dz.U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.

obowiązku zatrudniania w szpitalach die-
tetyków w liczbie zapewniającej optymalną 
opiekę żywieniową i poradnictwo diete-
tyczne. 

Pozostałe wnioski
Ponadto NIK wnioskowała do Ministra 
Zdrowia o prowadzenie działań edukacyj-
nych w zakresie żywienia w podmiotach 
leczniczych, a do dyrektorów szpitali o:

 • korzystanie z fachowej wiedzy dietetyka 
przy określaniu szczegółowych warunków 
zamówienia na usługi żywienia pacjentów 
realizowane w szpitalach przez firmy ka-
teringowe; 

 • obowiązkowe określanie w umowach 
zawieranych z firmami kateringowymi:
−	 zasad nadzoru nad realizacją usługi, 
ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 
w miejscu produkcji posiłków,
−	 szczegółowych wymogów dotyczących 
jakości posiłków,
−	 zasad transportu posiłków,
−	 zasad reklamacji, 
−	minimalnych kosztów produktów nie-
zbędnych do przygotowania posiłków.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli istot-
ne jest też uwzględnianie w Wytycznych 
do planowania działalności Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, opracowywa-
nych na  podstawie analizy ryzyka 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego, 
badań laboratoryjnych próbek posiłków 
szpitalnych pod względem składu surow-
cowo-jakościowego oraz obowiązku doko-
nywania ocen stanu żywienia pacjentów 
w szpitalach.
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W stanowisku do Informacji o wyni-
kach niniejszej kontroli przedstawio-
nym z upoważnienia Ministra Zdrowia 
przez sekretarza stanu odniesiono się 
jedynie do wniosku skierowanego do 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Zapewniono o podjętych już i plano-
wanych działaniach na rzecz wypra-
cowania ujednoliconego podejścia 
do oceny jadłospisów i posiłków w szpi-
talach oraz o kontynuacji przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzmo-
żonego nadzoru nad żywieniem pacjen-
tów w szpitalach.

Do zrealizowania wciąż są jednak pozo-
stałe wnioski zawarte w Informacji o wyni-
kach kontroli. Mając na uwadze jej wyniki 
i uznając jednocześnie żywienie za część 
procesu leczniczego – pozostaje mieć na-
dzieję, że nastąpi to niebawem.

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, dyrektor
GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA, 
wicedyrektor
ZOFIA KOTYNIA, doradca techniczny
Delegatura NIK w Łodzi
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