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1. Wprowadzenie
Niniejszy raport odnosi się do wstępnej oceny dostępności placówki Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Opolu, polegającej na weryfikacji w warunkach rzeczywistych, przyszłej realizacji wnioskowanego
zakresu rzeczowego projektu grantowego, z uwzględnieniem stanu wyjściowego, pod kątem
możliwości wdrożenia założeń wynikających ze Standardu Dostępności Szpitali.
Raport prezentuje również ogólną ocenę dostępności oraz rekomendacje co do ew. modyfikacji
zakresu rzeczowego, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych działań audytowych.
Rekomendacje wskazane w raporcie audytowym obligują Wnioskodawcę do poprawienia wniosku
pod rygorem jego odrzucenia.
Analiza wymagań i ich zgodności ze Standardem Dostępności Szpitali (dalej w skrócie SDSz) została
opracowana z wykorzystaniem oznaczeń tekstowych.
•

•

TAK – wymagania, które muszą być bezwarunkowo spełnione, ponieważ wymagają tego
zapisy ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (dalej zwaną ustawą o dostępności) oraz treść SDSz i odnoszą się do
minimalnego zakresu wymagań opisanych w powyższych dokumentach.
NIE – wymagania, które powinny, ale nie muszą być spełnione, gdyż zawarte zostały jedynie
w SDSz.

Ponieważ prawo do ochrony zdrowia jest gwarantowane przez Konstytucję RP wszystkim jej
obywatelom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, a Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych dodatkowo podkreśla prawa tych pacjentów do nieskrępowanego korzystania z
pełnego, dostępnego zakresu opieki zdrowotnej, dlatego w pełni rekomendujemy wdrożenie
wymagań ustawowych, które nabiorą charakteru obligatoryjnego we wrześniu 2021 r. oraz zapisów
zawartych w SDSz.
Niniejszy raport zawiera także merytoryczną analizę zakresu rzeczowego i finansowego wniosku o
powierzenie grantu. Analiza ta pozwala stwierdzić czy i na ile rozwiązania architektoniczne,
organizacyjne, komunikacyjne i cyfrowe, wskazane przez wnioskodawcę spełnią wymagania SDSz i
poprawią ogólną dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Ocena dostępności została wyrażona poprzez zastosowanie oznaczeń treściowych:
•
•
•

•

TAK – oznacza, że badany element spełnia wymogi SDSz,
NIE – oznacza, że badany element nie spełnia wymagań SDSz,
TAK Z ZASTRZEŻENIAMI – oznacza, że badany element spełnia w przewadze wymagania SDSz
i możliwe jest jego doskonalenie lub nie spełnia wymogów SDSz ale ze względów
obiektywnych nie jest możliwe zagwarantowanie pełnej dostępności,
BRAK – oznacza, że element nie podlegał badaniu, nie występuje w audytowanej placówce.
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2. Dane podstawowe:
2.1 Rodzaj audytu: [X] wstępny szpital
2.2 Nazwa i adres placówki: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Aleja W. Witosa 26, 45-401
Opole

2.3 Numer wniosku o powierzenie grantu: SZP.22.2020
2.4 Data przeprowadzenia audytu: 24-29.09.2020
2.5 Skład Zespołu audytowego:
1.
2.
3.
4.
5.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Kierownik Zespołu audytowego
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Członek zespołu, ekspert. ds. komponentu architektonicznego
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Członek zespołu, ekspert. ds. komponentu cyfrowego
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Członek zespołu, ekspert. ds. komponentu komunikacyjnego
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Członek zespołu, ekspert. ds. komponentu organizacyjnego

3. Wykorzystane metody badań audytowych
3.1 Komponent architektoniczny
Tabela nr 1
Obszar
standardu

Nr i nazwa wymagania standardu

WA 1 Wejście do budynku dostępne dla
pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)
RA 1 Dostępne punkty rejestracji i informacji dla
pacjentów (1)
CA 1 Dostępne ciągi komunikacji wewnętrznej i
poczekalnia (1)
OA 1 Dostępne oddziały łóżkowe (1)
Architektoniczny SA 1 Oddziały ratunkowe i izby przyjęć dostępne
architektonicznie dla osób o szczególnych
potrzebach (1)
IA 1 Pomieszczenia i jednostki organizacyjne
niebędące strukturami oddziałowymi dostępne
dla osób ze szczególnymi potrzebami (1)
DA 1 Dostępne i dobrze oznakowane dojazdy
oraz dojścia do budynku (1)

Metoda badawcza

Wizja lokalna, audyt
architektoniczny,
wywiad, pomiar
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3.2 Komponent cyfrowy
Tabela nr 2
Obszar standardu

Cyfrowy

Nr i nazwa wymagania standardu
WC 1 Dostępne informacje online (1)
RC 1 Dostępny system telefonicznej i
elektronicznej rejestracji pacjentów (1)
CC 1 Poruszanie się po budynku pacjentów ze
szczególnymi potrzebami (2)
OC 1 Wsparcie tłumacza polskiego języka
migowego online (1)
OC 2 Nowoczesne technologie cyfrowe wz.
dostępności (2)
OC 3 Świadczenia telemedyczne (1)
SC 1 Rozwiązania cyfrowe na szpitalnym
oddziale ratunkowym oraz na izbie przyjęć (1)

Metoda badawcza

Analiza ekspercka,
Wywiad

3.3 Komponent komunikacyjny
Tabela nr 3
Obszar standardu

Komunikacyjny

Nr i nazwa wymagania standardu
WK 1 Wiedza w zakresie komunikacji
przestrzennej (1)
WK 2 Umiejętności praktyczne w zakresie
komunikacji przestrzennej (1)
WK 3 Kompetencje społeczne w obszarze
komunikacji (1)
WK 4 Wykwalifikowany personel wspierający
wz. dostępności
RK 1 Wiedza z zakresu komunikacji z osobami
ze szczególnymi potrzebami (1)
RK 2 Umiejętności komunikacji, w tym w
zakresie likwidowania barier w
komunikowaniu się (1)
RK 3 Kompetencje społeczne personelu w
obszarze komunikacji (1)
CK Standard opisany w rozdziale Wejście do
budynku i kwestie horyzontalne
OK Standard opisany w rozdziale Rejestracja i
informacja dla pacjentów przy założeniu innej
grupy docelowej i uwzględnieniu jej
specyficznych potrzeb
SK Standard opisany w rozdziale Rejestracja i
informacja dla pacjentów przy założeniu innej
grupy docelowej i uwzględnieniu jej
szczególnych potrzeb
IK Standard opisany w rozdziale Wejście do
budynku i kwestie horyzontalne

Metoda badawcza

Wywiad, rozmowa,
wizja lokalna
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3.4 Komponent organizacyjny
Tabela nr. 4
Obszar standardu

Nr i nazwa wymagania standardu
WO 1 Koordynacja działań w obszarze
dostępności (1)
WO 2 Cykliczny audyt dostępności (1)
WO 3 Przyjazna obsługa pacjenta ze
szczególnymi potrzebami (1)
RO 1 Tablica informacyjna przed wejściem do
budynku (2)
RO 2 Dostępne formy rejestracji w wymiarze
organizacyjnym (1)
RO 3 Opracowanie procedur w zakresie
obsługi pacjentów ze szczególnymi
potrzebami (1)

Metoda badawcza

RO 4 Badanie satysfakcji pacjentów i
personelu w zakresie dostępności (1)
RO 5 Wdrożenie systemu identyfikacji
wizualnej pracowników (2)

Organizacyjny

CO 1 Ciągi komunikacyjne oraz poczekalnie
dostosowane do osób ze szczególnymi
potrzebami (1)

Wywiad, weryfikacja
dokumentów,
wizja lokalna

OO 1 Zapewnienie podstawowych elementów
wyposażenia dla pacjentów ze szczególnymi
potrzebami (1)
OO 2 Zapewnienie pomieszczeń do udzielania
świadczeń osobom ze szczególnymi
potrzebami (1)
OO 3 Wypożyczalnie sprzętu medycznego dla
pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu (1)
SO 1 Opracowanie procedur związanych z
przyjęciem pacjenta w trybie nagłym z
uwzględnieniem szczególnych potrzeb (1)
SO 2 Sprzęty pomocnicze niezbędne do
udzielenia świadczeń osobie ze szczególnymi
potrzebami (1)
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4. Ogólna ocena dostępności placówki
4.1 Ogólny poziom dostępności placówki:
Szczegółowy opis dostępności placówki wskazany został w punkcie 4.3.
W komponencie architektonicznym, na chwilę obecną, placówka jest niedostępna – żadne z wejść
nie gwarantuje swobodnego dostania się do placówki. Do wejścia głównego prowadzą schody
niespełniające standardu. W pozostałych wejściach w drzwiach znajdują się progi powyżej 2 cm. Na
SOR można się dostać jedynie po schodach o nieprawidłowych parametrach. Pozytywnym aspektem
jest fakt, że wewnątrz, z wejścia głównego można dotrzeć w każde miejsce w placówce, dzięki
zapewnieniu pełnej komunikacji pionowej i poziomej.
W zakresie komponentu cyfrowego dostępność placówki, biorąc pod uwagę wymogi standardu
WCAG 2.1 dla strony internetowej, nie jest spełniona. Placówka posiada stronę internatową, która
nie spełnia kryterium WCAG 2.1. Szpital daje możliwość e-rejestracji oraz rejestracji telefonicznej –
liczba linii jest adekwatna do populacji obsługiwanych pacjentów.
W komponencie komunikacyjnym nie są spełnione elementy wymagane minimalnym zakresem
ustawy. Posiadane kompetencje społeczne są wynikiem nabytego doświadczenia zawodowego
personelu placówki.
W odniesieniu do komponentu organizacyjnego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
charakteryzuje się niskim poziomem dostępności. Obecnie placówka nie jest w pełni dostępna dla
żadnej z grup osób ze szczególnymi potrzebami.

4.2 Zestawienie wymagań Standardu Dostępności Szpitali oraz wyników audytu
Oznaczenia tekstowe:
•
•
•

•

TAK – oznacza, że badany element spełnia wymogi SDSz,
NIE – oznacza, że badany element nie spełnia wymagań SDSz,
TAK Z ZASTRZEŻENIAMI – oznacza, że badany element spełnia w przewadze wymagania SDSz
i możliwe jest jego doskonalenie lub nie spełnia wymogów SDSz, ale ze względów
obiektywnych nie jest możliwe zagwarantowanie pełnej dostępności,
BRAK – oznacza, że element nie podlegał badaniu lub nie występuje w audytowanej
placówce.

Tabela nr 5

Obszar
standardu

Nr i nazwa wymagania standardu

Elementy
wymagane
minimalnym
zakresem
ustawy

Obecność
Ocena (czy
we wniosku spełnione?)

WA 1 Wejście do budynku dostępne
dla pacjentów ze szczególnymi
Architektoniczny potrzebami (1)
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WA 1.1 Dostępna strefa wejścia do
Architektoniczny budynku (1)
WA 1.2 Dostępne wejście do budynku
Architektoniczny (1)
WA 1.3 Automatyka drzwiowa w
Architektoniczny wejściu do budynku (2)
WA 1.4 Dodatkowe elementy
wyposażenia w strefie wejściowej do
Architektoniczny budynku (2)
RA 1 Dostępne punkty rejestracji i
Architektoniczny informacji dla pacjentów (1)
RA 1.1 Poziom dostępności punktów
rejestracyjnych i informacyjnych, w
Architektoniczny tym ich otoczenia i wyposażenia (1)
RA 1.2 Dostępne pomieszczenia
Architektoniczny higieniczno-sanitarne (1)
RA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z
dzieckiem i miejsca do przewijania
Architektoniczny dorosłych (2)
CA 1 Dostępne ciągi komunikacji
Architektoniczny wewnętrznej i poczekalnie (1)
CA 1.1 Szpital powinien zapewnić
dostępną komunikację poziomą w
Architektoniczny budynku (1)
CA 1.2 Szpital powinien zapewnić
dostępną komunikację pionową w
Architektoniczny budynku (1)
CA 1.3 Dostępne elementy stolarki
drzwiowej i okiennej w strefach
służących komunikacji oraz w
Architektoniczny poczekalniach (1)
CA 1.4 Szpital jest wyposażony w
elementy instalacji, wykończenia i
umeblowania spełniające wymagania
bezpieczeństwa oraz komfortu
Architektoniczny użytkowania przez pacjentów (1)
CA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w
zakresie dostępności przestrzeni
poczekalni oraz komunikacji poziomej
Architektoniczny i pionowej w obiekcie (2)
Architektoniczny OA 1 Dostępne oddziały łóżkowe (1)
OA 1.1 Dostępna przestrzeń
wewnętrzna ciągów komunikacji
prowadzących do oddziałów
Architektoniczny łóżkowych (1)
OA 1.2 Dostępna przestrzeń
wewnętrzna ciągów komunikacji i
pomieszczeń pielęgnacyjnych na
Architektoniczny oddziałach, zgodnie z podstawowymi

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

BRAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

NIE

NIE

BRAK

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

TAK

TAK

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

TAK
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wymaganiami ogólnoprzestrzennymi
(1)
OA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie
Architektoniczny (1)
TAK
OA 1.4 Dostępne gabinety
Architektoniczny diagnostyczno-zabiegowe (1)
TAK
Architektoniczny OA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)
SA 1 Oddziały ratunkowe i izby przyjęć
dostępne architektonicznie dla osób
Architektoniczny ze szczególnymi potrzebami (1)
SA 1.1 Dostępne wejście do oddziału
Architektoniczny ratunkowego i izby przyjęć (1)
SA 1.2 Dostępna przestrzeń
wewnętrzna ciągów komunikacji
prowadzących do jednostek, w
których udzielane są świadczenia
opieki zdrowotnej w stanach nagłych
Architektoniczny (1)
SA 1.3 Dostępny punkt rejestracji
pacjentów i poczekalnia w obrębie
Architektoniczny izby przyjęć i SOR (1)
SA 1.4 Dostępna przestrzeń
wewnętrzna oddziału ratunkowego i
izby przyjęć zgodnie z podstawowymi
wymaganiami ogólnoprzestrzennymi
Architektoniczny (1)
IA 1 Pomieszczenia i jednostki
organizacyjne niebędące strukturami
oddziałowymi dostępne dla osób ze
Architektoniczny szczególnymi potrzebami (1)
IA 1.1 Dostępność jednostek
organizacyjnych dla pacjentów ze
Architektoniczny szczególnymi potrzebami (1)
IA 1.2 Dostępne pomieszczenia
umożliwiające nocleg dla rodziców lub
Architektoniczny opiekunów pacjenta (1)
IA 1.3 Dostępne dla osób ze
szczególnymi potrzebami strefy
konferencyjne i dydaktyczne oraz
Architektoniczny pomieszczenia administracyjne (2)
IA 1.4 Dostępne miejsca pracy i
pomieszczenia socjalne z węzłami
Architektoniczny sanitarnymi personelu (2)
DA 1 Dostępne i dobrze oznakowane
Architektoniczny dojazdy oraz dojścia do budynku (1)
DA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne
dla osób ze szczególnymi potrzebami
Architektoniczny (2)

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI
TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI
TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

TAK

NIE

BRAK

TAK

NIE

BRAK

TAK

NIE

BRAK

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

NIE
NIE
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DA 1.2 Dojścia do budynku dostępne
dla osób ze szczególnymi potrzebami
Architektoniczny (2)
Cyfrowy
WC 1 Dostępne informacje online (1)
WC 1.1 Dostępna strona internetowa
Cyfrowy
(2)
RC 1 Dostępny system telefonicznej i
elektronicznej rejestracji pacjentów
Cyfrowy
(1)
RC 1.1 Dostępna rejestracja
Cyfrowy
telefoniczna (2)
RC 1.2 Cyfrowe narzędzia
alternatywnego sposobu
komunikowania się z pacjentami ze
Cyfrowy
szczególnymi potrzebami (2)
RC 1.3 Szpital powinien zapewnić eCyfrowy
rejestrację (2)
CC 1 Poruszanie się po budynku
pacjentów ze szczególnymi
Cyfrowy
potrzebami (2)
CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające
osobom ze szczególnymi potrzebami
Cyfrowy
poruszanie się po budynku (2)
OC 1 Wsparcie tłumacza polskiego
Cyfrowy
języka migowego online (1)
OC 1.1 Wykorzystanie wsparcia
aplikacji lub tłumacza polskiego języka
Cyfrowy
migowego online (2)
OC 2 Nowoczesne technologie
Cyfrowy
cyfrowe wz. dostępności (2)
OC 2.1 Dostępne aplikacje mobilne
Cyfrowy
(tzw. m-zdrowie) (2)
OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i
urządzenia w obszarze komunikacji i
Cyfrowy
kontaktu z pacjentem (1)
Cyfrowy
OC 3 Świadczenia telemedyczne (1)
OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie
umożliwiające udzielanie świadczeń
Cyfrowy
telemedycznych (1)
OC 3.2 Dostępne aplikacje mobilne
Cyfrowy
wz. świadczeń telemedycznych (1)
OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z
zakresu rehabilitacji domowej, w tym
Cyfrowy
telerehabilitacji kardiologicznej (2)
SC 1 Rozwiązania cyfrowe na
szpitalnym oddziale ratunkowym oraz
Cyfrowy
na izbie przyjęć (1)
SC 1.1 Łączność ambulansu z
oddziałem ratunkowym (tzw. cyfrowa
Cyfrowy
karetka) (2)

TAK

NIE

TAK Z
ZASTRZEŻENIAMI

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

BRAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK
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Cyfrowy
Komunikacyjny
Komunikacyjny

Komunikacyjny
Komunikacyjny
Komunikacyjny
Komunikacyjny
Komunikacyjny

Komunikacyjny
Komunikacyjny

Komunikacyjny

Komunikacyjny

Komunikacyjny
Komunikacyjny
Komunikacyjny
Komunikacyjny

Komunikacyjny

Komunikacyjny
Komunikacyjny
Komunikacyjny
Komunikacyjny

SC 1.2 Rozwiązania cyfrowe
ułatwiające komunikację z pacjentem
(1)
WK 1 Wiedza w zakresie komunikacji
przestrzennej (1)
WK 1.1 Instrukcja w zakresie
uniwersalnego projektowania (2)
WK 1.2 Przeszkolenie pionu
zamówień publicznych w obszarze
dostępności (2)
WK 2 Umiejętności praktyczne w
zakresie komunikacji przestrzennej (1)
WK 2.1 Szkolenia personelu wz.
komunikacji przestrzennej (1)
WK 2.2 Dostępne tablice informacyjne
(2)
WK 3 Kompetencje społeczne w
obszarze komunikacji (1)
WK 3.1 Szkolenia wz. kompetencji
społecznych w obszarze komunikacji
(1)
WK 4 Wykwalifikowany personel
wspierający wz. dostępności (1)
RK 1 Wiedza z zakresu komunikacji z
osobami ze szczególnymi potrzebami
(1)
RK 1.1 Przeszkolenie personelu z
zakresu komunikacji z osobami ze
szczególnymi potrzebami (1)
RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu
komunikacji z osobami ze
szczególnymi potrzebami (2)
RK 1.3 Dostępna treść strony
internetowej (WCAG 2.1) (1)
RK 1.4 Znajomość podstaw języka
migowego (2)
RK 1.5 Infografiki dotyczące sposobów
komunikacji (2)
RK 1.6 Szkolenia z zakresu zarządzania
procesami oraz zarządzania przez
wartości (2)
RK 2 Umiejętności komunikacji, w tym
w zakresie likwidowania barier w
komunikowaniu się (1)
RK 2.1 Szkolenia z zakresu
umiejętności komunikacji (1)
RK 2.2 Oznaczenia identyfikujące
wykonywany zawód (2)
RK 3 Kompetencje społeczne
personelu w obszarze komunikacji (1)

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

BRAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

BRAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK
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Komunikacyjny

Komunikacyjny

Komunikacyjny

Komunikacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny

Organizacyjny

Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny

Organizacyjny
Organizacyjny

CK Standard opisany w rozdziale
Wejście do budynku i kwestie
horyzontalne
OK Standard opisany w rozdziale
Rejestracja i informacja dla pacjentów
przy założeniu innej grupy docelowej i
uwzględnieniu jej specyficznych
potrzeb
SK Standard opisany w rozdziale
Rejestracja i informacja dla pacjentów
przy założeniu innej grupy docelowej i
uwzględnieniu jej szczególnych
potrzeb
IK Standard opisany w rozdziale
Wejście do budynku i kwestie
horyzontalne
WO 1 Koordynacja działań w obszarze
dostępności (1)
WO 1.1 Powołanie pełnomocnika ds.
dostępności (1)
WO 1.2 Powołanie zespołu ds.
dostępności (1)
WO 2 Cykliczny audyt dostępności (1)
WO 2.1 Wewnętrzne audyty
dostępności (1)
WO 2.2 Zewnętrzne audyty
dostępności (2)
WO 3 Przyjazna obsługa pacjenta ze
szczególnymi potrzebami (1)
WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi
pacjenta ze szczególnymi potrzebami
(1)
WO 3.2 Współpraca z NGO
reprezentującymi osoby z
niepełnosprawnościami (1)
WO 3.3 Wolontariusze wspierają
osoby ze szczególnymi potrzebami (2)
RO 1 Tablica informacyjna przed
wejściem do budynku (2)
RO 2 Dostępne formy rejestracji w
wymiarze organizacyjnym (1)
RO 2.1 Dostępne okienko rejestracji
na wizytę (1)
RO 2.2 Możliwość skorzystania z
pomocy asystenta (2)
RO 3 Opracowanie procedur w
zakresie obsługi pacjentów ze
szczególnymi potrzebami (1)
RO 3.1 Opracowanie dokumentów
dostępnych dla pacjentów (1)

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK
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NIE

BRAK
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NIE

NIE

TAK

NIE

NIE
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TAK
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NIE

NIE

NIE

BRAK
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Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny
Organizacyjny

Organizacyjny
Organizacyjny

Organizacyjny

Organizacyjny

Organizacyjny

Organizacyjny

Organizacyjny

Organizacyjny

Organizacyjny

RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na
temat dostępności szpitala (1)
RO 4 Badanie satysfakcji pacjentów i
personelu w zakresie dostępności (1)
RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu
dostępności szpitala (1)
RO 5 Wdrożenie systemu identyfikacji
wizualnej pracowników (2)
CO 1 Ciągi komunikacyjne oraz
poczekalnie dostosowane do osób ze
szczególnymi potrzebami (1)
CO 1.1 Oznaczenia ułatwiające
poruszanie się (1)
OO 1 Zapewnienie podstawowych
elementów wyposażenia dla
pacjentów ze szczególnymi
potrzebami (1)
OO 1.1 Audyt określający rodzaj
sprzętu niezbędnego do udzielania
świadczeń pacjentom ze szczególnymi
potrzebami (1)
OO 1.2 Sprzęt medyczny i pomocniczy
dla osób ze szczególnymi potrzebami
(2)
OO 2 Zapewnienie pomieszczeń do
udzielania świadczeń osobom ze
szczególnymi potrzebami (1)
OO 3 Wypożyczalnie sprzętu
medycznego dla pacjentów w trakcie
pobytu w szpitalu (1)
SO 1 Opracowanie procedur
związanych z przyjęciem pacjenta w
trybie nagłym z uwzględnieniem
szczególnych potrzeb (1)
SO 2 Sprzęty pomocnicze niezbędne
do udzielenia świadczeń osobie ze
szczególnymi potrzebami (1)

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

BRAK
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TAK

NIE

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

NIE

NIE

BRAK

4.3 Ocena opisowa dostępności placówki
Obszary komponentu architektonicznego spełniające wymogi dostępności:
Z wejścia głównego można dotrzeć w każde miejsce w placówce, dzięki zapewnieniu pełnej
komunikacji pionowej i poziomej.
Poza komunikacją pionową i poziomą w budynku wszystkie obszary wymagają poprawy.
Dojścia i dojazdy – dojścia częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyznaczone
są miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.
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W ciągach komunikacyjnych są odpowiednie przestrzenie do manewrowania i są zamontowane
poręcze. Drzwi mają prawidłowe wymiary. W obrębie poczekalni i ciągów komunikacyjnych są
dostępne tablice informacyjne. Powierzchnie podłóg w poczekalni są odpowiednio zabezpieczone.
Oddziały łóżkowe mają odpowiednie dojścia i odpowiednią przestrzeń manewrową dla osób
poruszających się na wózkach. Ciągi komunikacyjne na oddziałach łóżkowych spełniają wymogi
Standardu Dostępności Szpitali. Rejestracja (centralna, wewnętrzne) i punkty informacji przy
głównych ciągach komunikacyjnych spełniają wymogi Standardu Dostępności Szpitali. Tak samo jak
dojście do miejsca obsługi pacjenta.
Obszary wymagające poprawy w komponencie architektonicznym:
Żadne z wejść nie gwarantuje swobodnego dostania się do placówki. Do wejścia głównego prowadzą
schody niespełniające standardu, które można wyminąć, korzystając z pochylni o nieprawidłowych
parametrach – długości 37 m i maksymalnym nachyleniu 11,25%.

Zdjęcie nr 1. Nietrzymające standardów schody do wejścia głównego
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Zdjęcie nr 2. Pochylnie do wejścia głównego o nieprawidłowych parametrach

W pozostałych wejściach w drzwiach znajdują się progi powyżej 2 cm wysokości. Na SOR można się
dostać jedynie po schodach o nieprawidłowych parametrach.

Zdjęcie nr 3. Przykładowy próg o wysokości powyżej 2 cm

Obszary rejestracji są zagospodarowane niezgodnie ze standardami.
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Zdjęcie nr 4. Rejestracja niespełniająca standardów dostępności

Toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością znajdują się na holach głównych i na oddziałach
łóżkowych w węzłach sanitarnych. Częściowo spełniają standardy toalety dedykowane osobom
z niepełnosprawnością na holach oddziałów łóżkowych świeżo odnowionych – głównym
zastrzeżeniem jest zbyt mała powierzchnia manewrowa przed muszlą klozetową (110 cm x 150 cm).
Pozostałe toalety nie spełniają standardów dostępności.
Oddziały szpitalne nie posiadają pokoju z dedykowaną osobom z niepełnosprawnością łazienką.
Również sanitariaty dostępne na holach oddziałów łóżkowych nie spełnią kryteriów sanitariatów
dostępnych.
W obrębie parkingu wyznaczono miejsca dedykowane osobom z niepełnosprawnością, jednak są one
zachwaszczone na obrzeżach, co powoduje ich zawężenie i nie są oznakowane pionowo.
Grupy pacjentów dla jakich placówka i jej usługi są, a dla jakich nie są dostępne:
Dla żadnej z grup pacjentów nie stwierdzono pełnej dostępności.
Częściowa dostępność występuje dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym osób starszych i
otyłych). Brak większości rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością
intelektualną. Brak rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Szpital posiada oddziały
dziecięce, które nie są do końca przystosowane dla tej grupy pacjentów.
Obszary komponentu cyfrowego spełniające wymogi standardu WCAG 2.1
•

•

Placówka posiada stronę internetową, która częściowo spełnia kryterium WCAG 2.1. Pełny
raport z dostępności strony internetowej ze szczegółami elementów do poprawy zawiera
załącznik nr 2.
Placówka daje możliwość e-rejestracji oraz rejestracji telefonicznej – liczba linii
telefonicznych jest adekwatna do populacji obsługiwanych pacjentów.
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Obszary wymagające poprawy w komponencie cyfrowym dla strony internetowej w odniesieniu do
standardu WCAG 2.1:
Kryterium sukcesu
1.1.1 Alternatywa dla treści
1.2.1 Tylko dźwięk lub tylko wideo (nagranie)
1.2.2 Napisy (nagranie)
1.2.3 Audiodeskrypcje lub treści alternatywne multimediów
(nagranie)
1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)
1.3.1 Informacje i jej związki
1.3.2 Zrozumiała kolejność
1.3.3 Charakterystyki zmysłowe
1.3.4 Orientacja (2.1)
1.3.5 Określ prawidłową wartość (2.1)
1.4.1 Użycie koloru
1.4.2 Kontrola dźwięku
1.4.3 Kontrast (minimalny)
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu
1.4.5 Grafiki tekstowe
1.4.10 Zawijanie tekstu (2.1)
1.4.11 kontrast dla treści nie będących tekstem (2.1)
1.4.12 Światło w tekście (2.1)
1.4.13 treści spod kursora lub fokusu (2.1)
2.1.1 Klawiatura
2.1.2 Klawiatura niezablokowana
2.1.4 jednoliterowe skróty klawiaturowe (2.1)
2.2.1 Ilość czasu możliwa do ustawienia
2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie
2.3.1 Trzy błyski lub przekaz podprogowy
2.4.1 Bezpośredni dostęp
2.4.2 Tytuł strony
2.4.3 Kolejność zaznaczenia
2.4.4 Cel linku (z kontekstem)
2.4.5 Wiele dróg
2.4.6 Nagłówki i etykiety
2.4.7 Widoczność zaznaczenia
2.5.1 gesty punktowe
2.5.2 Anulowanie kliknięcia
2.5.3 Etykieta w nazwie
2.5.4 Aktywowanie ruchem
3.1.1 Język strony
3.1.2 Język elementów
3.2.1 Zaznaczenie
3.2.2 Wprowadzenie danych
3.2.3 Spójna nawigacja
3.2.4 Spójna identyfikacja
3.3.1 Identyfikacja błędów

Poziom

Tak

Nie

A
A
A

x

A

x

X
x

A
A
A
A
AA
AA
A
A
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
AA
AA
A
A
A
A
A
AA
A
A
AA
AA
A

Nie dotyczy

X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X

X
x
x
x
x
x
x
x
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3.3.2 Etykiety lub instrukcje
3.3.3 Sugestie rozwiązań błędów
3.3.4 Zapobieganie błędom (formularze prawne, finansowe, z
podawaniem danych)
4.1.1 Parsowanie
4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość
4.1.3 Komunikaty o stanie

A
AA

x
x

AA

x

A
A
AA

x
x
x

Brak deklaracji dostępności dla serwisów w domenie szpitala. Deklaracja dostępności jest wymogiem
Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.
Niektóre elementy przeprowadzonego audytu są umieszczone pod wymagania obecne w WCAG 2.0,
ale naruszają one doprecyzowania wniesione przy okazji 2.1. Zostały więc umieszczone w audyciewyniki testów automatycznych. Testy automatyczne znalazły jeszcze błędy dotyczące WCAG 2.0,
które nie są wprawdzie przedmiotem audytu, ale również powinny być poprawione, gdyby strona
miała być ponownie audytowana pod kątem wytycznych 2.0.
Pełny raport z dostępności cyfrowej strony internetowej szpitala znajduje się w Załączniku nr 2.
Obszar komponentu komunikacyjnego poddany audytowi i wymagający poprawy:
W ciągu ostatnich lat nie przeprowadzano z personelem szpitala żadnych szkoleń oraz warsztatów
miękkich podnoszących kompetencje społeczne z zakresu komunikacji, również komunikacji z
osobami ze szczególnymi potrzebami.
Niezbędne jest przeszkolenie personelu szpitala w zakresie komunikacji w kontakcie z osobami ze
szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych wspierających tę
komunikację. W tym obszarze pojawia się potrzeba wyposażenia części personelu w podstawy języka
migowego oraz doskonalenie tych umiejętności u osób już posiadających podstawowe umiejętności
w tym zakresie.
Działania szkoleniowe powinny koncentrować się na zakresie kompetencji miękkich i być skierowane
do kadry medycznej i niemedycznej (pracownicy rejestracji), służąc wsparciu ich wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych w zakresie właściwej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
np. szkolenia zwracające uwagę na właściwe formy komunikacji z osobą z niepełnosprawnościami
(język wrażliwy na kwestie związane z niepełnosprawnościami), kursy języka migowego.
Należy także udostępnić pacjentom informację o projekcie w postaci dostępnej dla osób ze
szczególnymi potrzebami tablicy informacyjnej spełniającej wymogi SDSz.
Wnioskowane zadanie zakupu tablicy spełnia zakres rzeczowy projektu, ale musi ona zawierać
informację o dostępności placówki i jej zakresie w formie dostępnej do zapoznania się przez
pacjentów z niepełnosprawnościami albo alternatywnie, jeśli intencją placówki jest wnioskowanie
tylko o tablicę administracyjną, muszą powstać dodatkowe dokumenty informacyjne dostępne dla
pacjentów ze szczególnymi potrzebami dotyczące dostępności placówki.
Ze zbadanych obszarów dostępności w komponencie organizacyjnym następujące elementy są
dostępne:
•

w budynku (a nie przed) znajduje się czytelna tablica informacyjna wraz z planem szpitala;
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•

zgody na leczenie oraz karta wypisu ze szpitala są dostępne w postaci dokumentów w formie
papierowej.

Stwierdzono następujące braki w zakresie dostępności organizacyjnej:
•
•
•
•
•

brak dostępnego okienka rejestracji na wizytę;
brak możliwości skorzystania z pomocy asystenta przez osoby ze szczególnymi potrzebami;
brak ogólnodostępnych materiałów na temat dostępności szpitala;
brak ankiet satysfakcji z poziomu dostępności szpitala;
nie został wdrożony system identyfikacji wizualnej pracowników.

4.4 Główne zagrożenia i bariery dostępności dla pacjentów istniejące w placówce
4.4.1
•
•
•
•
•

Komponent architektoniczny
niska dostępność wejść - progi w drzwiach wejściowych do budynków głównego, w drzwiach
prowadzących z budynku głównego na Izbę Przyjęć i SOR;
pochylnie o nieprawidłowym nachyleniu oraz niektóre o nieprawidłowej długości;
nieprawidłowo zorganizowane rejestracje;
brak w pełni dostosowanych sanitariatów;
niska dostępność dla dzieci.

4.4.2
•
•

Komponent cyfrowy
strona internetowa niedostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami;
brak alternatywnych form komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami – tłumacz PJM,
pętla induktofoniczna.

4.4.3
•

Komponent komunikacyjny
jedynie intuicyjna wiedza i umiejętności personelu w zakresie komunikacji z pacjentami ze
szczególnymi potrzebami.

4.4.4
•
•
•

Komponent organizacyjny
brak możliwości skorzystania z pomocy asystenta przez osoby o szczególnych potrzebach;
brak informacji w formie materiałów o dostępności przygotowanych dla pacjentów;
niewiedza na temat oceny dostępności szpitala przez pacjentów i pracowników.

5. Zakres rzeczowy wniosku o powierzenie grantu i jego ocena pod
kątem realizacji założeń standardu
Wnioskodawca w ramach Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, stanowiącego załącznik nr 1 do
Wniosku o powierzenie grantu przedstawił następujący zakres rzeczowy.

5.1 W ramach komponentu architektonicznego audytowany podmiot wnosi o środki na:
WA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1) Przebudowa pochylni dla osób poruszających się na
wózkach
W ramach zadania planuje się wyburzenie pochylni o nieprawidłowych parametrach i zastąpienie jej
pochylnią spełniającą standardy dostępności od strony przystanku i od strony parkingu. Dzięki temu
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zostanie udrożniona strefa wejścia głównego. Rozwiązanie to w znaczny sposób podniesie
dostępność wejścia.
WA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1) Modernizacja schodów (wraz z poręczami,
balustradami) prowadzących do wejścia głównego
- przebudowie pochylni towarzyszyć będzie modernizacja schodów prowadzących do wejścia
głównego, które w tej chwili nie spełniają wymogów standardów dostępności. Nowopowstałe schody
mają spełniać wszystkie standardy, co zwiększy dostępność wejścia głównego.
WA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1) Budowa dźwigu zewnętrznego (Szpitalny Oddział
Ratunkowy)
- w chwili obecnej na SOR prowadzą schody, w ramach zadania planuje się budowę zewnętrznego
dźwigu osobowego o parametrach spełniających standardy dostępności, co umożliwi dostęp do
oddziału ratunkowego m.in. osobom poruszającym się na wózkach.
RA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracji i informacji, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)
Zadania:
- Modernizacja punktów rejestracji centralnej szpitala oraz punktu informacji
Zakup:
•
•
•

lady do rejestracji - koszt 30829,47 zł
lady do punktu informacyjnego - koszt 15439,40 zł,
oświetlenia punktów rejestracji - koszt 19967,24 zł.

- Dostępna nawigacja wewnątrzbudynkowa
Dostosowanie istniejącego systemu nawigacji wewnątrzbudynkowej do standardów WCAG 2.1
- Wszystkie rejestracje na terenie szpitala są nieprawidłowe. Planuje się przebudowę istniejącej
rejestracji głównej oraz stworzenie punktu informacyjnego. Oba punkty spełniać będą standardy
dostępności. Przebudowa rejestracji i budowa punktu informacyjnego ułatwi korzystanie z nich
pacjentom ze szczególnymi potrzebami. Rekomenduje się zakup pochwytów na laski i kule.
RA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)
Przebudowa istniejących pomieszczeń sanitarnych oraz budowa nowego w strefie wejścia głównego.
W strefie wejścia głównego, przy rejestracji, znajduje się toaleta dedykowana osobom z
niepełnosprawnością, jednak nie spełnia ona standardów dostępności. W ramach zadania mają
powstać dwie toalety (damska i męska) dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
zgodnie ze standardami dostępności. W toalecie damskiej dodatkowo ma zostać zainstalowany
przewijak. Zaleca się przeanalizowanie miejsc i sposobu instalacji przewijaków, aby były one
dostępne dla osób o różnym wzroście (warto rozważyć alternatywne rozwiązanie dla przewijaka
wiszącego). Przebudowa toalet znacząco poprawi dostępność toalet dedykowanych osobom z
niepełnosprawnością w placówce.
RA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2) Adaptacja
pomieszczenia na pokój rodzica z dzieckiem, przystosowanego do potrzeb rodziców/opiekunów z
niepełnosprawnościami
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Na pierwszym piętrze w strefie poradni przyszpitalnych, przy schodach, planuje się stworzenie pokoju
dla opiekunów z dzieckiem zgodnie ze standardami. Ponieważ na parterze przewijak zaplanowano w
toalecie damskiej, zaleca się oznakowanie pokoju na 1 piętrze jako pokój dla opiekuna z dzieckiem
ogólnodostępny. Zaleca się przeanalizowanie miejsc i sposobu instalacji przewijaków, aby były one
dostępne dla osób o różnym wzroście (warto rozważyć alternatywne rozwiązanie dla przewijaka
wiszącego).
OA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na
oddziałach zgodnie z podstawowymi wymogami ogólnoprzestrzennymi (1) Modernizacja łazienek
pacjentów na Oddziale Chirurgii Dzieci Starszych (4 pomieszczenia) oraz WC pacjentów w obszarze
poczekalni do poradni specjalistycznych (3 pomieszczenia).
W obrębie poczekalni poradni przyszpitalnej zaplanowano przebudowę trzech toalet na toalety
dedykowane osobom z niepełnosprawnością, spełniające standardy dostępności. W obecnej chwili w
obrębie poradni nie ma toalety w pełni dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Wyznaczone pomieszczenia do przebudowy mają wystarczające powierzchnie, aby zapewnić
realizację standardów budowanych toalet.
Na oddziale Chirurgii Dzieci Starszych zaplanowano przebudowę 4 pomieszczeń w 1 toaletę
dedykowaną osobom z niepełnosprawnością i 2 sanitariaty dedykowane osobom ze szczególnymi
potrzebami zgodnie ze standardami dostępności. W chwili obecnej oddział nie dysponuje
sanitariatami tego typu.
Przebudowa sanitariatów w obrębie poradni oraz na Oddziale Chirurgii Dzieci Starszych znacząco
poprawi dostępność placówki.
Całość działań zaplanowanych do realizacji w komponencie architektonicznym pozostaje w zgodzie
z realizacją Standardu Dostępności Szpitali.

5.2 W ramach komponentu cyfrowego audytowany podmiot wnosi o środki na:
WC 1.1 Strona internetowa – obecnie strona podmiotowa BIP spełnia wymagania dostępności
według Standardu WCAG 2.0. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dostosowanie strony do
obowiązujących wymogów zgodnie ze Standardem WCAG 2.1.
RC 1.2 Tłumacz on-line PJM – obecnie w jednostce nie ma możliwości skorzystania przez osoby
głuchonieme z tłumacza on-line. W ramach modernizacji rejestracji centralnej oraz punktu
informacyjnego zaplanowano dostęp do ww. usługi na dwóch stanowiskach. W tym celu nastąpi
zwarcie umowy abonamentowej na świadczenie usługi oraz zakup w odpowiedniej liczbie
niezbędnego wyposażenia:
• komputer z kamerą pracującą w rozdzielczości 720p z szybkością 30 klatek na sekundę,
•

bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem.

RC 1.2 Pętla induktofoniczna – obecnie na stanowiskach rejestracji/informacji obsługujących
pacjentów brak systemu pętli indukcyjnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano pętle
indukcyjne na stanowiskach rejestracji centralnej (4 stanowiska), punktu informacyjnego (1
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stanowisko) Punktu Przyjęć Planowych (3 stanowiska), Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (2
stanowiska).
Całość działań zaplanowanych do realizacji w komponencie cyfrowym pozostaje w zgodzie
z realizacją Standardu Dostępności Szpitali.

5.3 W ramach komponentu komunikacyjnego audytowany podmiot wnosi o środki na:
RK 2.1 Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi oraz komunikacji z osobami z
niepełnosprawnością, co ma bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu opieki medycznej nad
osobami niepełnosprawnymi.
WK 1.2 Przeszkolenie pionu zamówień publicznych w obszarze dostępności (2)
RK 1.3 Dostępność treści strony internetowej (WCAG 2.1) (1)
Szkolenie z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych. Czas trwania szkolenia 16 godzin.
RK 1.4 Przeszkolenie personelu z znajomości podstaw języka migowego. Szkolenie z posługiwania się
polskim językiem migowym na poziomie podstawowym.
WK 2.2 Wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji przedsięwzięcia.
Całość działań zaplanowanych do realizacji w komponencie komunikacyjnym pozostaje w zgodzie z
realizacją Standardu Dostępności Szpitali.

5.4 W ramach komponentu organizacyjnego audytowany podmiot wnosi o środki na:
Zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego, sanitarnego celem poprawy i
usprawnienia funkcjonowania każdego pacjenta ze szczególnymi potrzebami.
Na wyposażeniu jednostki znajduje się sprzęt medyczny oraz wspomagający dostosowany dla osób z
niepełnosprawnościami, przy czym jego liczba jest niewystarczająca. Jednocześnie spora część
posiadanego wyposażenia, biorąc pod uwagę okres jego użytkowania, wynoszący niejednokrotnie 1015 lat, jest znacznie wyeksploatowana i w konsekwencji nie spełnia swoich funkcji.
Zakup wyposażenia funkcjonalnie dostosowanego dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami ma na
celu uzupełnienie/wymianę sprzętu w ramach oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego czy
przychodni specjalistycznych. Przedmiotowy sprzęt podzielono na 3 grupy:
•
•
•

podstawowe wyposażenie gabinetów lekarskich/zabiegowych
sprzęt rehabilitacyjny
sprzęt pomocniczy.

RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)
Przetłumaczenie i nagranie filmu w PJM. Filmy w PJM informujące:
- o udzielanych świadczeniach medycznych
- o dostępności tłumacza PJM online - 2 strony tłumaczonego tekstu
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OO 1.2 Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uniwersalny stół operacyjny o zwiększonej nośności z wyposażeniem (1 szt.)
stół zabiegowy regulowany elektrycznie (1 szt.)
fotel urologiczny zabiegowy z wyposażeniem (1 szt.)
krzesło mikcyjne do badania uroflometrycznego (1 szt.)
fotel pielęgnacyjny (geriatryczny) - stanowisko przetaczania mannitolu (1 szt.)
wózek bariatryczny kolumnowy (1 szt.)
stół rehabilitacyjny z regulacją wysokości (1 szt.)
stół rehabilitacyjny kardiologiczny z elektryczną regulacją wysokości z barierką boczną (1 szt.)
kozetka bariatryczna regulowana hydraulicznie (1 szt.)
kozetka zabiegowa z elektryczną regulacją wysokości (44-100 cm) (1 szt.)
kozetka elektryczna pediatryczna z barierkami (1 szt.)
kozetka z hydrauliczną regulacją wysokości (55-90 cm) (1 szt.)
łóżko szpitalne z regulacją (hydrauliczna/elektryczna) wysokości leża z materacem
przeciwodleżynowym (1 szt.)
stanowisko do pobierania krwi i iniekcji, dwustronne z płynną regulacją kąta pochylenia
oparcia oraz zagłówkiem (1 szt.)
fotel do pobierania krwi rozkładany elektrycznie do pozycji leżącej (1 szt.)
stanowisko do pobierania krwi i iniekcji dwustronnej (1 szt.)
stolik do badań niemowląt z szafką (1 szt.)
teleskopowy parawan medyczny z regulacją wysokości (rozpiętość 70-200 cm) (1 szt.)
szyna do ćwiczeń biernych stawu łokciowego z siedziskiem (1 szt.)
elektryczny rotor kończyn dolnych i górnych dla pacjentów leżących (1 szt.)
urządzenie multifunkcyjne do pionizacji pacjenta (1 szt.)
aparat do drenażu limfatycznego z mankietami na nogę (2 szt.) i mankietem na rękę (1 szt.)
aparat do terapii ultradźwiękowej z 2 głowicami oraz torbą transportową (1 szt.)
wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa (1 szt.)
materac przeciwodleżynowy (1 szt.)
tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem (1 szt.)
tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu (1 szt.)
balkonik ułatwiający wstawanie (składany) (1 szt.)
balkonik rehabilitacyjny składany z siedziskiem (1 szt.)
podpórka rehabilitacyjna dwukołowa (1 szt.)
podpórka rehabilitacyjna czterokołowa (1 szt.)
piłka rehabilitacyjna 65 cm, dopuszczalne obciążenie 350 kg (2 szt.)
trener równowagi płaski - dysk sensoryczny z pompką (1 szt.)
piłki sensoryczne w kolcami 16 cm (2 szt.)
materac rehabilitacyjny składany – 3-częściowy (1 szt.)
klin rehabilitacyjny (S, M, L, XL) (1 szt.)
taśmy rehabilitacyjne 2,5 m - zielone 5 szt., niebieskie 5 szt., czerwone 2 szt.
poręcz do nauki chodzenia (1 szt.)
półwałek rehabilitacyjny (1 szt.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drabinka rehabilitacyjna – przyłóżkowa (1 szt.)
pasy magnetyczne kpl. ręce/nogi (rozmiar M i L) (1 szt.)
odnośnik elektryczny z siedziskiem (1 szt.)
przenośnik taśmowo-rolkowy duży (1 szt.)
mata ślizgowa do przesuwania pacjenta - otwarta 100 x 200
usztywnione nosze płachtowe - ślizgowe do przenoszenia chorych – duże (1 szt.)
wózek inwalidzki (1 szt.)
wózek inwalidzki bariatryczny (1 szt.)
pasy stabilizujące pacjenta na wózku inwalidzkim - mocowanie biodrowe z ujęciem krocza i z
szelkami (1 szt.)
wózek toaletowo-prysznicowy (1 szt.)
krzesło pod prysznic (1 szt.)
nakładka sedesowa z podłokietnikami i klapą (1 szt.)
wózek-wanna transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości (1 szt.)
uchwyt do WC/prysznicowy - stal nierdzewna, 40 cm, mocowany do ścian (1 szt.)
pozycjoner pod pięty (1 szt.)
staw pozycjonerów dla pozycji "na brzuchu: wałek pod klatkę piersiową (2 szt.), podkładka
pod twarz (1 szt.), wałek pod wierzchnią część stopy (1 szt.)
krzesła ewakuacyjne z uchwytem ściennym (1 szt.)

Całość działań zaplanowanych do realizacji w komponencie organizacyjnym pozostaje w zgodzie z
realizacją Standardu Dostępności Szpitali.

6. Ocena aspektów finansowych, w tym przyporządkowania
wydatków do właściwych kategorii wynikających z Procedury
oceny i wyboru wniosków dla naboru
Tabela nr 6

Ocena zasadności ponoszenia wydatków
Nr
Zakres/przedmiot
Lp. wymagani
realizacji
a
WA 1.1
1.

Dostępne wejście do
budynku. Przebudowa
pochylni dla osób
poruszających się na
wózkach

Wartość brutto
Ocena zasadności wydatków
[PLN]
300 196,53

Wnioskodawca przedstawił kosztorys
na podstawie KNR przygotowany
przez współpracującą architektkę.
Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.
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WA 1.1

Dostępne wejście do
budynku. Modernizacja
schodów (wraz z
poręczami, balustradami)
prowadzących do wejścia
głównego

66 702,53

Wnioskodawca przedstawił kosztorys
na podstawie KNR przygotowany
przez współpracującą architektkę.
Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

WA 1.1

Dostępne wejście do
budynku. Budowa dźwigu
zewnętrznego (SOR)

114 445,44

Wnioskodawca przedstawił kosztorys
na podstawie KNR przygotowany
przez współpracującą architektkę.
Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

RA 1.1

Poziom dostępności
punktów rejestracji i
informacji, w tym ich
otoczenia i wyposażenia.
Modernizacja punktów
rejestracji centralnej
szpitala oraz punktu
informacji

81 470,41

Wnioskodawca przedstawił dwa
rozdzielne kosztorysy na podstawie
KNR przygotowane przez
współpracującą architektkę. Wydatki
ponoszone na to zadanie są zasadne
oraz odpowiadają cenom rynkowym.
Szacowanie cen na podstawie
własnych realizacji i w sklepach przez
internet.

RA 1.1

Poziom dostępności
punktów rejestracji i
informacji, w tym ich
otoczenia i wyposażenia.
Dostępna nawigacja
wewnątrzbudynkowa

32 000,00

Wnioskodawca przedstawił
rozeznanie rynku. Wydatki ponoszone
na to zadanie są zasadne oraz
odpowiadają cenom rynkowym.

RA 1.2

Dostępne pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.
Przebudowa istniejących
pomieszczeń sanitarnych
oraz budowa nowego w
strefie wejścia głównego

45 288,78

Wnioskodawca przedstawił dwa
rozdzielne kosztorysy na podstawie
KNR przygotowane przez
współpracującą architektkę. Wydatki
ponoszone na to zadanie są zasadne
oraz odpowiadają cenom rynkowym.

RA 1.3

Adaptacja pomieszczenia
na pokój rodzica z
dzieckiem, przystosowany
dla do potrzeb
rodziców/opiekunów z
niepełnosprawnościami.

20 419,09

Wnioskodawca przedstawił kosztorys.
Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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OA 1.2

8.

171 689,80
Modernizacja łazienek
pacjentów na Oddziale
Chirurgii Dzieci Starszych
(4 pomieszczenia) oraz WC
pacjentów w obszarze
poczekalni do poradni
specjalistycznych (3
pomieszczenia)

Wnioskodawca przedstawił kosztorys.
Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

W zakresie komponentu architektonicznego inwestycja nie budzi wątpliwości, że wyłoniony
wykonawca zrealizuje zadanie w terminie i na wysokim poziomie jakości. Rozeznanie rynku zostało
dokonane rzetelnie w oparciu o specjalistyczne kosztorysy i dostępne dane internetowe.

9.

WC 1.1.

10. RC 1.2

Dostępna strona
internetowa

Cyfrowe narzędzia
alternatywnego
komunikowania się z
pacjentami ze
szczególnymi potrzebami.

3 813,00

20 234,00

Zaprojektowanie i
instalacja systemu z pętlą
induktofoniczną
Cyfrowe narzędzia
alternatywnego
komunikowania się z
pacjentami ze
szczególnymi potrzebami.
11. RC 1.2

Usługa tłumacza PJM online na dwa stanowiska.

13 264,00

Wnioskodawca przedstawił
rozeznanie rynku, które zostało
przeprowadzone drogą elektroniczną
– email. Wysokość wydatku została
oszacowana na podstawie uzyskania 1
oferty od potencjalnych
wykonawców. Wycena zadania
odpowiada cenom rynkowym.
Zadanie jest zasadne.
Wnioskodawca przedstawił
rozeznanie rynku, które zostało
przeprowadzone drogą elektroniczną
– email. Wysokość wydatku została
oszacowana na podstawie uzyskania 1
ofert od potencjalnych wykonawców.
Wycena zadania odpowiada cenom
rynkowym. Zadanie jest zasadne.

Wnioskodawca przedstawił
rozeznanie rynku, które zostało
przeprowadzone drogą elektroniczną
– email. Wysokość wydatku została
oszacowana na podstawie uzyskania 1
ofert od potencjalnych wykonawców.
Wycena zadania odpowiada cenom
rynkowym. Zadanie jest zasadne.

Zakup sprzętu: komputer
wyposażony w kamerę w
zestawie z klawiaturą i
myszą (2 szt.),
bezprzewodowe słuchawki
z mikrofonem (2 szt.) oraz
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abonament na 12
miesięcy.
Zadania zaplanowane w komponencie cyfrowym są zasadne i wycena zadań odpowiada cenom
rynkowym
WK 2.2

Dostępne tablice
informacyjne (2).

500,00

Wykonanie i montaż
tablicy informującej o
realizacji przedsięwzięcia.

12.

Wnioskodawca przedstawił kosztorys.
Tablica informacyjna o wymiarach 80
cm/120 cm - wykonanie i dostawa koszt jednostkowy netto 406,50 zł
Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

RK 1.4

Znajomość podstaw języka 33 000,00
migowego (2)

Wnioskodawca przedstawił oferty
szkoleniowe: kurs obejmujący 70-90
godzin zajęć dydaktycznych dla grup
10-15-osobowych. Koszt jednostkowy
netto 894,31 zł/osoba. Wydatki
ponoszone na to zadanie są zasadne
oraz odpowiadają cenom rynkowym.

RK 2.1

Szkolenie z zakresu
umiejętności komunikacji
(1)

8 000,00

Wnioskodawca przedstawił oferty
szkoleniowe: czas trwania szkolenie 6
godzin zegarowych (wykład,
warsztaty, film instruktażowy).
Liczebność grupy 25 osób. Koszt
jednostkowy szkolenia netto 3 252,03
zł. Wydatki ponoszone na to zadanie
są zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

WK 1.2
RK 1.3

Przeszkolenie pionu
zamówień publicznych w
obszarze dostępności.

31 980,00

Wnioskodawca przedstawił oferty
szkoleniowe: czas trwania szkolenia
16 godzin. Koszt jednostkowy
szkolenia 2600,00zł netto/osoba.
Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

13.

14.

15.

Dostępność treści strony
internetowej (WCAG 2.1)
Szkolenie z zakresu
tworzenia dokumentów
dostępnych

W zakresie komponentu komunikacyjnego wybór potencjalnych wykonawców usług odnosi się do
podmiotów dających wysoką gwarancję prawidłowości realizacji usług. Koszty zostały oszacowane
rzetelnie z uwzględnieniem realiów rynkowych.

17. RO 3.2

Ogólnodostępne materiały
na temat dostępności
2 200,00
szpitala.

Rozeznanie rynku zostało
przeprowadzone drogą elektroniczną
Oferta firmy migaj.eu - Tłumaczenie
od 1 do 5 stron tekstu - 1100 zł brutto
/stronę.
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Przetłumaczenie i nagranie
filmu w PJM.

Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

Sprzęt medyczny i
pomocniczy dla osób ze
szczególnymi potrzebami
(2).

Rozeznanie rynku zostało
przeprowadzone drogą elektroniczną
w oparciu o ogólnodostępne strony
internetowe sklepów z wyposażeniem
pomocniczymi oraz sprzętem dla osób
starszych.: np. sklepy MegaMedic,
Medicus.pl.

Poniższe ceny są cenami
jednostkowymi,
wyrażonymi w brutto.

Dla części zaplanowanych inwestycji
przeprowadzono drogą elektroniczną
rozeznanie rynku i otrzymano 2 oferty
potencjalnych dostawców urządzeń.

uniwersalny stół
operacyjny o zwiększonej
nośności z wyposażeniem
(1 szt.) - 334076,4 zł

Wydatki ponoszone na to zadanie są
zasadne oraz odpowiadają cenom
rynkowym.

stół zabiegowy
regulowany elektrycznie (1
szt.) - 19000 zł

18. OO 1.2

fotel urologiczny
zabiegowy z
wyposażeniem (1 szt.) –
31221 zł

1 056 416,16

krzesło mikcyjne do
badania
uroflometrycznego (1 szt.)
– 530 zł
fotel pielęgnacyjny
(geriatryczny) - stanowisko
przetaczania mannitolu (1
szt.) – 2500 zł
wózek bariatryczny
kolumnowy (1 szt.) –
30000 zł
stół rehabilitacyjny z
regulacją wysokości (1
szt.) – 13000 zł
stół rehabilitacyjny
kardiologiczny z
elektryczną regulacją
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wysokości z barierką
boczną (1 szt.) – 13407 zł
kozetka bariatryczna
regulowana hydraulicznie
(1 szt.) – 9700 zł
kozetka zabiegowa z
elektryczną regulacją
wysokości (44-100 cm) (1
szt.) - 38605 zł
kozetka elektryczna
pediatryczna z barierkami
(1 szt.) – 11680 zł
kozetka z hydrauliczną
regulacją wysokości (55-90
cm) (1 szt.) – 38533 zł
łóżko szpitalne z regulacją
(hydrauliczną/elektryczną)
wysokości leża z
materacem
przeciwodleżynowym (1
szt.) – 25350,40 zł
stanowisko do pobierania
krwi i iniekcji dwustronne
z płynną regulacją kąta
pochylenia oparcia oraz
zagłówkiem (1 szt.) – 850
zł
fotel do pobierania krwi
rozkładany elektrycznie do
pozycji leżącej (1 szt.) –
5400 zł
stanowisko do pobierania
krwi i iniekcji dwustronnej
(1 szt.) – 2640 zł
stolik do badań niemowląt
z szafką (1 szt.) – 2000 zł
teleskopowy parawan
medyczny z regulacją
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wysokości (rozpiętość 70200 cm) (1 szt.) – 13500 zł
szyna do ćwiczeń biernych
stawu łokciowego z
siedziskiem (1 szt.) –
37260 zł
elektryczny rotor kończyn
dolnych i górnych dla
pacjentów leżących (1 szt.)
– 46 485 zł
urządzenie multifunkcyjne
do pionizacji pacjenta (1
szt.) – 23000 zł
aparat do drenażu
limfatycznego z
mankietami na nogę (2
szt.) i mankietem na rękę
(1 szt.) – 27000 zł
aparat do terapii
ultradźwiękowej z 2
głowicami oraz torbą
transportową (1 szt.) –
15086 zł
wanna do masażu
wirowego kończyn
dolnych i kręgosłupa (1
szt.) – 19853 zł
materac
przeciwodleżynowy (1 szt.)
– 59800 zł
tablica do ćwiczeń
manualnych dłoni z
oporem (1 szt.) – 1000 zł
tablica do ćwiczeń
manualnych bez oporu (1
szt.) – 790 zł
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balkonik ułatwiający
wstawanie (składany) (1
szt.) – 6500 zł
balkonik rehabilitacyjny
składany z siedziskiem (1
szt.) – 400 zł
podpórka rehabilitacyjna
dwukołowa (1 szt.) – 400
zł
podpórka rehabilitacyjna
czterokołowa (1 szt.) –
4100 zł
piłka rehabilitacyjna 65
cm, dopuszczalne
obciążenie 350 kg (2 szt.) –
1048 zł
trener równowagi płaski dysk sensoryczny z
pompką (1 szt.) – 342 zł
piłki sensoryczne w
kolcami 16 cm (2 szt.) –
170 zł
materac rehabilitacyjny
składany – 3-częściowy (1
szt.) – 840 zł
klin rehabilitacyjny (S, M,
L, XL) (1 szt.) – 1456 zł
taśmy rehabilitacyjne 2,5
m - zielone 5 szt.,
niebieskie 5 szt., czerwone
2 szt. – 420 zł
poręcz do nauki chodzenia
(1 szt.) – 2800 zł
półwałek rehabilitacyjny (1
szt.) – 500 zł
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drabinka rehabilitacyjna –
przyłóżkowa (1 szt.) – 560
zł
pasy magnetyczne kpl.
ręce/nogi (1 szt.) – 11000
zł
odnośnik elektryczny z
siedziskiem (1 szt.) –
15000 zł
przenośnik taśmoworolkowy duży (1 szt.) –
14000 zł
mata ślizgowa do
przesuwania pacjenta otwarta 100 x 200 – 2280
zł
usztywnione nosze
płachtowe - ślizgowe do
przenoszenia chorych –
duże (1 szt.) – 219 zł
wózek inwalidzki (1 szt.) –
69000 zł
wózek inwalidzki
bariatryczny (1 szt.) –
14 000 zł
pasy stabilizujące pacjenta
na wózku inwalidzkim mocowanie biodrowe z
ujęciem krocza i szelkami
(1 szt.) – 400 zł
wózek toaletowoprysznicowy (1 szt.) –
24200 zł
krzesło pod prysznic (1
szt.) – 510 zł
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nakładka sedesowa z
podłokietnikami i klapą (1
szt.) – 2000 zł
wózek wanna
transportowo-kąpielowy z
hydrauliczną regulacją
wysokości (1 szt.) - 9500 zł
uchwyt do WC/
prysznicowy - stal
nierdzewna, 40 cm,
mocowany do ścian (1 szt.)
– 3795 zł
pozycjoner pod pięty (1
szt.) – 6818 zł
staw pozycjonerów dla
pozycji "na brzuchu: wałek
pod klatkę piersiową (2
szt.), podkładka pod twarz
(1 szt.), wałek pod
wierzchnia część stopy (1
szt.) – 10091,36 zł
krzesła ewakuacyjne z
uchwytem ściennym (1
szt.) – 29600 zł

Wydatki w komponencie organizacyjnym są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym.

7. Podsumowanie - wnioski i rekomendacje
Ocena podsumowująca ogólną zasadność realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz
rekomendacjami dla Wnioskodawcy.
Z punktu widzenia realizacji działań zawartych we Wniosku o powierzenie grantu, zasadne jest
dostosowanie terminarza realizacji prac zawartych w HRP do aktualnej sytuacji.
Projekt w znacznym stopniu podniesie dostępność placówki.
Podniesienie dostępności wejść do budynku ułatwi osobom z niepełnosprawnością oraz osobom
starszym drogę do szpitala. Przebudowa schodów i wymiana pochylni w drodze na Izbę Przyjęć
udrożni komunikację pionową i poziomą. Biorąc pod uwagę typ klientów pojawiających się w szpitalu
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– znaczny udział osób starszych i pacjentów bariatrycznych oraz wielkość i liczbę korytarzy, zakup i
montaż poręczy i balustrad jest zasadna, gdyż pomoże to znacznie tej grupie osób. Budowa i
modernizacja toalet dedykowanych w budynku jest zasadna. W tej chwili szpital nie posiada
dedykowanych toalet w obrębie holu głównego szpitala. Toalety tam znajdujące się tylko częściowo
spełniają wymogi SDSz. W ramach prac budowlanych powstaną toalety dedykowane o parametrach
zawartych w standardach. Toalety te powstaną na oddziałach łóżkowych i w przestrzeni w pobliżu
rejestracji. Do Izby Przyjęć można dostać się, pokonując schody lub pochylnie o nieprawidłowych
parametrach. Rekomenduje się, aby w ramach prac modernizacyjnych i zwiększających dostępność
przebudowano pochylnię dostosowaną do standardów. Rekomendowane jest, żeby toalety były
ogólne, nieprzypisane do płci. Zaleca się zorganizowanie na każdym z oddziałów przynajmniej
jednego pokoju posiadającego własną dostępną toaletę lub/i dostosowanie zgodnie ze standardami
minimum jednego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego na holu każdego oddziału łóżkowego.
Powinny zostać poprawione parametry toalet dedykowanych dostępnych w szpitalu (powierzchnie
manewrowe przed muszlą klozetową). W szpitalu informacja i rejestracje mają nieprawidłowe
parametry. Rekomendowane jest dostosowanie informacji i rejestracji do standardów dostępności,
wydłużenie i poprawne zakończenie pochwytów przy schodach i pochylniach, przebudowa zbyt
stromych pochylni, skontrastowanie schodów zewnętrznych i wewnętrznych, wyznaczenie ścieżek
prowadzących z przystanków i parkingów do poszczególnych wejść.
W zakresie komponentu cyfrowego – przygotowanie nowej strony internetowej według standardu
WCAG 2.1, wraz z zapewnieniem dostępności materiałów audiowizualnych, audiodeskrypcji wraz z
tłumaczeniem na PJM oraz zapewnienia dostępności wszelkich e-udogodnień (typu e-rejestracji)
zwiększy poziom dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie usługi
polskiego tłumacza języka migowego on-line poprawi dostępność placówki dla osób z
niepełnosprawnością słuchu. Zakup pętli induktofonicznej w znacznym stopniu poprawi poziom
dostępności w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu.
W zakresie komponentu komunikacyjnego, zważywszy na brak do chwili obecnej szkoleń i instruktażu
dla personelu szpitala, realizacja wnioskowanego zakresu – rozwoju kompetencji komunikacyjnych
skierowanych także do osób ze szczególnymi potrzebami, zwiększy w sposób istotny dostępność
placówki, zgodnie z Standardem Dostępności Szpitali.
W obszarze komponentu organizacyjnego należy zauważyć, że we wniosku o powierzenie grantu
dominują inwestycje sprzętowe - sprzęt medyczny i pomocniczy, mające poprawić dostępność usług
medycznych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami i osób
starszych.
Ankiety satysfakcji z poziomu dostępności szpitala powinny być dostępne dla pacjentów w formie
papierowej, elektronicznej oraz telefonicznej i być przeprowadzanie przy każdorazowym wypisie
pacjenta ze szpitala. Jednocześnie należy rozszerzyć badania satysfakcji z poziomu dostępności
szpitala o coroczną ankietę przeprowadzaną wśród pracowników jednostki.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami we wniosku placówka musi współpracować w trakcie realizacji
przedsięwzięcia z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnościami lub organizacją pozarządową
działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, występującą w charakterze konsultanta/doradcy.
Rekomenduje się dopisanie takiego zadania do HRP, które będzie realizowane ze środków własnych
placówki.
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8. Zestawienie tabelaryczne nieuwzględnionych we wniosku
obszarów standardu rekomendowanych do wdrożenia
Tabela nr 7
Lp.

Obszar
standardu

Nr i nazwa
wymagania
standardu

Zakres realizacji

1.

Architektoniczny

Obniżenie progów w drzwiach
wejściowych

2.

Architektoniczny

WA 1.2 Wejście do
budynku dostępne
dla pacjentów ze
szczególnymi
potrzebami
RA 1.1 Dostępne
punkty rejestracji i
informacji dla
pacjentów

3.

Architektoniczny

4.

Architektoniczny

5.

Architektoniczny

6.

Architektoniczny

7.

Komunikacyjny

CA 1.1 Dostępne
ciągi komunikacji
wewnętrznej i
poczekalnie
OA 1.2 Dostępne
oddziały łóżkowe

DA 1.1 Dojazdy do
budynku dostępne
dla osób ze
szczególnymi
potrzebami (2)
DA 1.2 Dojścia do
budynku dostępne
dla osób ze
szczególnymi
potrzebami (2)
WK 2.2 Dostępne
tablice informacyjne
(2)

Zakup pochwytów na kule i
laski
Weryfikacja dostępności toalet
oznakowanych jako dostępne
Skontrastowanie schodów
zewnętrznych i wewnętrznych
w obrębie placówki

Priorytet
rekomendacji
MUSI/POWINN
A zostać
wdrożona
MUSI

MUSI
MUSI

MUSI

Zorganizowanie toalet
dostępnych przy konkretnych
salach na oddziałach
łóżkowych
Prawidłowo oznakowanie
pionowe miejsc parkingowych

MUSI

Obniżenie krawężników w
drodze z przystanku do
placówki

MUSI

Prawidłowe oznakowanie,
zgodnie ze standardami

POWINNA

MUSI
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8.

Komunikacyjny

9.

Komunikacyjny

10.

Organizacyjny

11.

Organizacyjny

RK 1.4 Znajomość
podstaw języka
migowego (2)
RK 2.1 Szkolenie z
zakresu umiejętności
komunikacji (1)
WO 3.2 Współpraca
z NGO
reprezentującymi
osoby z
niepełnosprawnościa
mi (1)
RO 4.1 Ankiety
satysfakcji z poziomu
dostępności szpitala
dla pacjentów oraz
pracowników w
formie określonej w
Załączniku nr 1

uwzględniające potrzeby
pacjenta z dysfunkcjami
Szkolenie personelu z podstaw
języka migowego

MUSI

Szkolenie personelu w zakresie
potrzeby/savoir vivre

POWINNA

Podjęcie współpracy z NGO

MUSI

Przeprowadzenie ankiet
satysfakcji poziomu
dostępności szpitala dla
pacjentów oraz pracowników

POWINNA

Załączniki
1. Lista sprawdzająca.
2. Raport z dostępności cyfrowej strony internetowej.
3. Wniosek o powierzenie grantu i HRP.
Podpisy audytorów:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Kierownik
Zespołu audytowego
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