Ministerstwo Zdrowia

Raport z audytu wstępnego placówki medycznej
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO
KSZTAŁCENIA; PODYPLOMOWEGO wniosek o powierzenie grantu nr W-4921
przygotowany w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport odnosi się do wstępnej oceny dostępności placówki SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA;
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PODYPLOMOWEGO, polegającej na weryfikacji na miejscu przyszłej realizacji wnioskowanego zakresu
rzeczowego projektu grantowego, uwzględniając stan wyjściowy, pod kątem możliwości wdrożenia
założeń wynikających ze Standardu Dostępności Szpitali.
Raport prezentuje również ogólną ocenę dostępności oraz rekomendacje co do ewentualnej
modyfikacji zakresu rzeczowego, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych działań audytowych.
Rekomendacje wskazane w raporcie audytowym obligują Wnioskodawcę do poprawienia wniosku
pod rygorem jego odrzucenia.
Bez względu na wyniki audytu oraz ujęcia wymagań w zakresie rzeczowym, zdecydowanie
rekomendujemy wdrożenie wymagań koniecznych do spełnienia w ramach niniejszego projektu. Ich
elementy są wymagane przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
Pragniemy zwrócić uwagę, że prawo do ochrony zdrowia dotyczy każdego, w tym pacjentów ze
szczególnymi potrzebami, o czym świadczą nie tylko zapisy ww. Ustawy, ale również akty wyższego
rzędu, jak Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 68) czy Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (art. 25).
W raporcie przedstawiono również analizę merytoryczną zakresu rzeczowego i finansowego
zaproponowanych we wniosku rozwiązań. Analiza ta weryfikuje, czy zaproponowane przez
wnioskodawcę rozwiązania pozwolą spełnić wymagania Standardu Dostępności Szpitala. Oprócz
oceny zakresu rzeczowego, przedstawiono także uwagi i rekomendacje, które powinny pomóc
zrozumieć problemy związane z dostępnością szpitali dla osób ze szczególnymi potrzebami, a co za
tym idzie, lepiej wykorzystać możliwości projektu do likwidacji barier dostępności placówki szpitalnej.

2. Dane podstawowe
2.1 Rodzaj audytu: [X] wstępny Szpital
2.2 Nazwa i adres placówki: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY
CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA; PODYPLOMOWEGO, KONARSKIEGO 13, 05-400 OTWOCK
2.3 Numer wniosku o powierzenie grantu: W-4921
2.4 Data przeprowadzenia audytu: 2022.08.23
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3. Wykorzystane metody badań audytowych
Tabela nr 1. Zestawienie wykorzystanych badań dla komponentu architektonicznego
Obszar standardu

Nr i nazwa wymagania standardu

Metoda badawcza

Architektoniczny

I Dojście i parking – spoza zakresu ustawy pomiar, analiza ekspercka, wizja
o dostępności
lokalna, wywiad
II Zapewnienie wolnych od barier
poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynków – zakres
ustawy o dostępności

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad

Architektoniczny

III Komunikacja pionowa – zakres z
ustawy o dostępności

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad

Architektoniczny

IV Rejestracja i informacja – spoza
zakresu ustawy o dostępności

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad

Architektoniczny

Architektoniczny

V Zapewnienie informacji na temat
rozkładu pomieszczeń w budynku, co
najmniej w sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy – zakres ustawy o
dostępności

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad

Architektoniczny

VI Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – pomiar, analiza ekspercka, wizja
spoza zakresu ustawy o dostępności
lokalna, wywiad

Architektoniczny

VII Izba przyjęć/SOR – zakres ustawy o
dostępności

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad

Architektoniczny

VIII Oddział – spoza zakresu ustawy o
dostępności

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad

Architektoniczny

IX Pomieszczenia towarzyszące – spoza
zakresu ustawy o dostępności

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad
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Architektoniczny

Architektoniczny

Architektoniczny

X Zapewnienie wstępu do budynku
osobie korzystającej z psa asystującego – pomiar, analiza ekspercka, wizja
zakres ustawy o dostępności
lokalna, wywiad
XI Zapewnienie wstępu do budynku psa
do dogoterapii – spoza zakresu ustawy

pomiar, analiza ekspercka, wizja
lokalna, wywiad

XII Zapewnienie osobom ze szczególnymi
potrzebami możliwości ewakuacji lub ich
pomiar, analiza ekspercka, wizja
uratowania w inny sposób – zakres
lokalna, wywiad
ustawy o dostępności

Tabela nr 2. Zestawienie wykorzystanych badań dla komponentu cyfrowego
Obszar standardu

Nr i nazwa wymagania standardu

Cyfrowy

I Dostępność strony internetowej szpitala weryfikacja dokumentów,
– zakres ustawy o dostępności
analiza ekspercka, wywiad

Cyfrowy

Cyfrowy

Cyfrowy

Cyfrowy

Cyfrowy

Metoda badawcza

II Dostępność aplikacji mobilnych –
zakres ustawy o dostępności, wymagania weryfikacja dokumentów,
obowiązkowe
analiza ekspercka, wywiad
III Dostępne dokumenty publikowane na
stronie internetowej szpitala – zakres
weryfikacja dokumentów,
ustawy o dostępności, wymagania
analiza ekspercka, wywiad
obowiązkowe

IV Dostępne treści publikowane na
stronie internetowej szpitala – zakres
ustawy o dostępności, wymagania
obowiązkowe

weryfikacja dokumentów,
analiza ekspercka, wywiad

V Dostępne usługi w zakresie
telemedycyny – spoza zakresu ustawy o
dostępności, wymagania obowiązkowe

weryfikacja dokumentów,
analiza ekspercka, wywiad

VI Świadczenie usług w modelu
telemedycznym – spoza zakresu ustawy o weryfikacja dokumentów,
dostępności, wymagania obowiązkowe
analiza ekspercka, wywiad
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Cyfrowy

Cyfrowy

Cyfrowy

Cyfrowy

Cyfrowy

Cyfrowy

VII Systemy wspomagające obsługę
pacjentów ze szczególnymi potrzebami – weryfikacja dokumentów,
spoza zakresu ustawy o dostępności
analiza ekspercka, wywiad
VIII Zapewnienie przez placówkę dostępu
alternatywnego – zakres ustawy o
weryfikacja dokumentów,
dostępności, wymagania dodatkowe
analiza ekspercka, wywiad
IX Zastosowanie przez placówkę zasady
tekstu łatwego do czytania – spoza
zakresu ustawy o dostępności,
wymagania dodatkowe

weryfikacja dokumentów,
analiza ekspercka, wywiad

X Kompetencje cyfrowe personelu
placówki – spoza zakresu ustawy o
dostępności, wymagania dodatkowe

weryfikacja dokumentów,
analiza ekspercka, wywiad

XI Dostępność infrastruktury IT do
obsługi pacjentów stacjonarnie lub
zdalnie – spoza zakresu ustawy o
dostępności, wymagania dodatkowe

weryfikacja dokumentów,
analiza ekspercka, wywiad

XII Dobre praktyki w zakresie dostępności weryfikacja dokumentów,
cyfrowej
analiza ekspercka, wywiad

Tabela nr 3. Zestawienie wykorzystanych badań dla komponentu informacyjno-komunikacyjnego
Obszar standardu

Nr i nazwa wymagania standardu

Metoda badawcza

I Utworzenie i utrzymanie wsparcia
komunikacji dla osób ze
weryfikacja dokumentów,
Informacyjnokomunikacyjny szczególnymi potrzebami w zakresie
wywiad
narządów słuchu i mowy, zakres
ustawy o dostępności
II Rozwiązania techniczne
wspierające osoby ze szczególnymi
Informacyjnokomunikacyjny potrzebami w zakresie narządów
słuchu i mowy – zakres ustawy o
dostępności

weryfikacja dokumentów,
wywiad
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Informacyjnokomunikacyjny III Opublikowanie na stronie
internetowej szpitala informacji o

weryfikacja dokumentów,
wywiad

zakresie działalności – zakres ustawy o
dostępności
IV Składanie wniosku przez osobę ze
szczególnymi potrzebami w zakresie
weryfikacja dokumentów,
Informacyjnokomunikacyjny poprawy komunikacji – zakres ustawy
wywiad
o dostępności

V Organizacja i procedury
zapewniające dostępność szpitala
weryfikacja dokumentów,
Informacyjnokomunikacyjny osobom ze szczególnymi potrzebami –
wywiad
zakres ustawy o dostępności

VI Monitorowanie grupy pacjentów ze
szczególnymi potrzebami – spoza
weryfikacja dokumentów,
Informacyjnokomunikacyjny
zakresu ustawy o dostępności
wywiad
Informacyjnokomunikacyjny VII Dostęp alternatywny – zakres
ustawy o dostępności

weryfikacja dokumentów,
wywiad

VII Wnioski i skargi dotyczące
dostępności (dotyczy placówek
Informacyjnokomunikacyjny publicznych) – zakres ustawy o
dostępności

weryfikacja dokumentów,
wywiad

o zapewnienie dostępności wraz z
raportem z wypracowanych rozwiązań weryfikacja dokumentów,
Informacyjnokomunikacyjny
– wymagania dodatkowe
wywiad
Informacyjnokomunikacyjny IX Personel a dostępność – spoza
zakresu ustawy o dostępności

weryfikacja dokumentów,
wywiad

Informacyjnokomunikacyjny X Audyt dostępności – spoza zakresu
ustawy o dostępności

weryfikacja dokumentów,
wywiad

Informacyjnokomunikacyjny XXI Certyfikacja dostępności – zakres
ustawy o dostępności

weryfikacja dokumentów,
wywiad
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XI Raportowanie o stanie zapewniania
dostępności – zakres ustawy o
weryfikacja dokumentów,
Informacyjnokomunikacyjny
dostępności
wywiad
XII Dobre praktyki w zakresie
dostępności
Informacyjnokomunikacyjny
informacyjnokomunikacyjnej

weryfikacja dokumentów,
wywiad

4. Ogólna ocena dostępności placówki
4.1 Ogólny poziom dostępności placówki
W zakresie komponentu architektonicznego dostępność ogólna placówki jest na poziomie dobrym.
Szpital znajduje się na ogrodzonym rozległym terenie w Otwocku. Dojście z głównych ciągów
komunikacyjnych nie spełnia wymogów Standardu Dostępności Szpitali. Dojście do budynku spełnia
wymogi Standardu Dostępności Szpitali. Wejście do budynku Izby przyjęć i Rejestracji usytuowane w
poziomie dojścia i spełnia wymogi Standardu Dostępności Szpitali. Strefa wejściowa spełnia wymogi
Standardu Dostępności Szpitali. Rejestracja nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Oddziały zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach nie spełniają wymogu
Standardu. Drogi poziome w tym szerokość korytarzy zapewniają swobodną komunikację i są zgodne
ze Standardami Dostępności Szpitali. Gabinety lekarskie w Izbie przyjęć zgodne ze Standardami
dostępności. W budynku brak jest wydzielonego pokoju dla opiekuna z dzieckiem i pokoju z
przewijakiem dla dorosłych. Węzeł sanitarny dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodny ze
Standardami Dostępności Szpitali. Przed budynkiem są zlokalizowane 4 miejsca parkingowego dla
osób ze szczególnymi potrzebami, które są niezgodne z wymogami Standardu

W zakresie komponentu cyfrowego dostępność ogólna placówki jest niewystarczająca.
Strona obecnie nie spełnia wymagań dostępności opisanych standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.
Strona nie działa poprawnie na urządzeniach mobilnych. Strona nie jest dostępna z poziomu
klawiatury. Problemem jest również brak treści alternatywnej dla materiałów graficznych i brak
napisów dla treści wideo. Teksty umieszczone na stronie są łatwe do czytania.

W zakresie komponentu informacyjno-komunikacyjnego dostępność ogólna placówki jest na
poziomie dobrym.
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Placówka jest szpitalem specjalistycznym, pomagającym pacjentom z dysfunkcją ruchu. Wsparcia
wymaga szczególnie kwestia komunikowania się z pacjentami, szkolenia dla kadry placówki oraz
uzupełnienie sprzętu mające wpływ na leczenie pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Szpital
umożliwia komunikację osobom ze szczególnymi potrzebami w sposób dla nich dogodny, nie
zapewnia jednak osobom ze szczególnymi potrzebami informacji na temat tego, jakie zadania
wykonuje, jak również brak jest odpowiednich procedur i wystarczających ilości sprzętu, służącego
podniesieniu dostępności. Zaplanowane zostały stosowne działania, które przyczynią się do
podniesienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

4.2 Ocena opisowa dostępności placówki
Dostępność architektoniczna
Dojście i parking – spoza zakresu ustawy o dostępności
Szpital zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku publicznej komunikacji zbiorowej
lecz z informacji uzyskanych od użytkownika podczas przeprowadzenia audytu w chwili obecnej
komunikacja zbiorowa nie obsługuje przedmiotowej placówki. Dojście do placówki jest utwardzone.
Szerokość dojścia jest zgodna względem Standardu Dostępności Szpitali. Na długości dojścia
występują przewężenia. Na drodze dojścia występują przeszkody terenowe w postaci koszy na śmieci,
słupów energetycznych czy parkujących pojazdów, których przedni lub tylny nawis samochodu jest w
świetle chodnika, Istniejący chodnik nie posiada skrajni co jest niezgodne ze Standardami
Dostępności. Nawierzchnia ciągu komunikacji pieszej równa wykonana z prefabrykowanej kostki
betonowej. Nawierzchnia zapewnia wymaganą klasę antypoślizgowości. Nachylenie podłużne i
poprzeczne chodników jest zgodne ze Standardami Dostępności Szpitali. Na drodze dojścia do
budynku brak jest systemu informacyjno-rozpoznawczy ułatwiającego orientację w terenie osobom
ze szczególnymi potrzebami, m.in. osobom niedowidzącym i niewidomym. Dojście do budynków
placówki nie zawiera fakturowych oznaczeń nawierzchni (FON), w zakresie zmiany kierunku, znaku
„uwaga” i ostrzeżeń, oraz wydzielone miejsca odpoczynku. Dojście posiada oświetlenia światłem
sztucznym. Źródła światła umieszczone na słupach oświetleniowych o wys. ok.
6 m. Na drodze dojścia bezpośrednio przy ciągu komunikacyjnym rosną drzewa rzucające
kontrastujące cienie co ma bezpośredni wpływ na percepcję wzrokową określonej grupy osób ze
szczególnymi potrzebami, m.in. osób niedowidzących. Na drodze dojścia brak jest schodów
terenowych czy pochylni.
Dojście do Izby Przyjęć z ogólnych ciągów komunikacyjnych wykonane z prefabrykowanej kostki
brukowej pozbawione jest przeszkód terenowych zawężających czy utrudniających przejście, takich
jak znaki drogowe, tablice informacyjne, przystanki komunikacyjne czy kosze na śmieci. Nawierzchnia
8

dojścia jest równa i zapewnia wymaganą klasę antypoślizgowości. Nachylenie podłużne oraz
poprzeczne zgodne z wymogami Standardu Dostępności. Szerokość dojścia zgodna z wymaganiami
Standardu Dostępności Szpitali. Na drodze dojścia wyznaczono miejsca odpoczynku. Brak jest
wyznaczonych miejsc odpoczynku dla osób poruszających się na wózku. Na drodze dojścia do
budynku brak jest systemu informacyjno-rozpoznawczy ułatwiającego orientację w terenie osobom
ze szczególnymi potrzebami, m.in. osobom niedowidzącym i niewidomym. Dojście do budynków
placówki zawiera fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON), w zakresie zmiany kierunku, znaku
„uwaga” i ostrzeżeń Na drodze dojścia do izby przyjęć brak jest schodów terenowych czy pochylni.
Dojazd do parkingu bezpośrednio z drogo publicznej i dojazdem drogą o nawierzchni bitumicznej
(asfalt). Nawierzchnia parkingu równa wykonana z prefabrykowanej kostki betonowej. Spadki
podłużne i poprzeczne zgodne z wymogami Standardu Dostępności.. Parking zlokalizowany jest w
bezpośrednim sąsiedztwie Izby przyjęć i wejścia głównego Na parkingu wyznaczono 4 miejsca
dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami. Miejsca te posiadają stosowne oznaczenia
poziome i pionowe. Gabaryty tych miejsc są zgodne ze Standardem.. Budynek szpitala posiada 3
wejścia. Jedno wejście dla pacjentów wymagających opieki doraźnej przychodzących o własnych
siłach oraz niezależne wejście z zadaszonym podjazdem dla karetek pogotowia bezpośrednio do Izby
przyjęć. Ponadto jest wejście dla pacjentów posiadających wyznaczone wizyty planowe

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków –
zakres ustawy o dostępności
Wejście dla pacjentów posiadających wyznaczone wizyty planowe oraz przywożone karetką
usytuowane są w poziomie dojścia. Wejście dla pacjentów Pomocy doraźnej przybywający o
własnych siłach usytuowane powyżej poziomu dojścia. Pokonanie różnicy poziomów pochylnią
zewnętrzna.
Drzwi zewnętrzne do wejścia Pomocy doraźnej dla pacjentów przychodzących o własnych siłach
jednoskrzydłowe rozwieralne przeszklone o szerokości 120 cm, całoszklane z pasami kontrastowymi.
Drzwi kontrastowe względem elewacji budynku. Drzwi wyposażone w klamkę zamontowaną na
wysokości zgodnej z wymogami Standardu Dostępności Szpitali. Płaszczyzna ruchu przed wejściem
zgodna ze Standardami Dostępności Szpitali. Przy drzwiach zamontowany jest przycisk przywoławczy
jednakże wysokość jego jest niezgodna ze Standardem
Drzwi zewnętrzne do Izby przyjęć dla pacjentów przywożonych karetką pogotowia dwuskrzydłowe
pełne rozsuwane o całkowitej szerokości po ich rozsunięciu 185 cm. uruchamiane czujką ruchu. Przed
drzwiami brak jest przycisku przywoławczego. Drzwi kontrastowe względem elewacji budynku. Przed
drzwiami jest zapewniona przestrzeń zgodna ze Standardem.
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Drzwi zewnętrzne do Izby przyjęć dla pacjentów przybywających planowo dwuskrzydłowe całoszklane
wraz z pasami kontrastowymi, rozsuwane o całkowitej szerokości po ich rozsunięciu 180 cm.
uruchamiane czujką ruchu. Przed drzwiami brak jest przycisku przywoławczego. Drzwi kontrastowe
względem elewacji budynku. Przed drzwiami jest zapewniona przestrzeń zgodna ze Standardem.
Przed drzwiami oraz w wiatrołapie jest wycieraczka licująca z płaszczyzną posadzki i trwale
przytwierdzona do podłoża.
Ciągi komunikacji poziomej o szerokości przejścia zgodne z wymogami Standardu. Na drogach
komunikacyjnych występują przeszkody w postaci wystających elementów instalacji sanitarnej jak
hydranty czy grzejniki.

Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dostępności
Pochylnia zewnętrzna prowadząca do Pomocy doraźnej Izby Przyjęć o nawierzchni wykonanej z
prefabrykowanej kostki betonowej o nachyleniu podłużnym zgodnym z wymogami Standardu
Dostępności Szpitali. Szerokość pochylni równa na całej jej długości. Pochylnia nie posiada
krawężników zapobiegających przed zsunięciem kółka wózka. Spocznik pochylni zgodny z wymogami
Standardu. Pochylnia posiada obustronne pochwyty jednakże brak jest ich wydłużenia poza
płaszczyznę pochylni oraz nie są zaokrąglone. Brak jest faktury ostrzegawczej przed pochylnią. W
budynkach istnieją klatki schodowe oraz dźwigi osobowe. Szerokość schodów wewnętrznych
niezgodna z wymogami Standardu Dostępności Szpitali. Geometria stopni w tym m.in wysokość
stopni niezgodna z wymogami Standardu Dostępności. Przy schodach jest jednostronnie
zamontowana balustrada. Balustrada posiada pochwyty zamontowane tylko na jednej wysokości co
jest niezgodne ze Standardami Dostępności Szpitali. Brak faktury ostrzegawczej przed pierwszym i
ostatnim stopniem. Występują oznaczenia kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia.
Przed wejściem do kabiny dźwigu zapewniona jest wolna przestrzeń zgodna z wymogami Standardu
Dostępności Szpitali. Drzwi kabiny kontrastowe względem płaszczyzny ściany. Przycisk zewnętrzny
kabiny kontrastujący z płaszczyzną ściany. Przycisk posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a Na
zewnątrz kabiny jest wyświetlana informacja o kondygnacji na której winda się znajduje. Brak progu
w wejściu do kabiny. Szerokość drzwi kabiny prawidłowa. Gabaryty kabiny zgodne z wymogami
Standardu Dostępności Szpitali. Usytuowanie panela sterującego w kabinie zgodna w wymogami
Standardu. W kabinie, na panelu wewnętrznym występują oznaczenia w alfabecie Braille’a. Brak
wyróżnika kolorystycznego przycisku zjazdu windy na parter. Kabina wyposażona w obustronne
pochwyty zamontowane na jednej wysokości. Brak lustra w kabinie. Materiał wnętrza kabiny nie
powoduje odbicia światła co mogłoby powodować zaburzenie percepcji wzroku m.in u osób
niedowidzących. Brak jest sygnalizacji głosowej.
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Rejestracja i informacja – spoza zakresu ustawy o dostępności
W placówce objętej niniejszym audytem są 2 Rejestracje. Jedna z Rejestracji jest zlokalizowana w
bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do Izby przyjęć dla pacjentów przyjęć planowych a druga dla
pacjentów opieki doraźnej i przywożonych karetką pogotowia.
Rejestracja dla pacjentów opieki doraźnej i przywożonych karetką pogotowia zlokalizowana jest przy
głównym ciągu komunikacyjnym. Lada rejestracji umieszczona jest na dwóch różnych wysokościach,
zgodnej ze Standardem Dostępności. Lada wykonana jest z materiałów niepowodujących odbicie
światła. Rejestracja oświetlona jest światłem sztucznym równomiernie. W rejestracji brak jest silnych
źródeł światła ( np. przeszklenia bez możliwości ich przesłaniania) mogące powodować olśnienia.
Rejestracja dla pacjentów przyjęć planowych zlokalizowana jest w holu głównym. Poszczególne
indywidualne stanowiska obsługi pacjenta przy biurkach. Wejście do poszczególnych boksów
drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości skrzydła 100 cm. Drzwi szklane częściowo wypełnione
kontrastową folią matową. Drzwi wyposażone w klamkę umieszczoną na wysokości zgodnej ze
Standardem. Kształt klamki zgodny ze Standardem. Z uwagi na konstrukcję biurka brak jest
możliwości podjechania pod nie osoby poruszających się na wózkach. Blat biurka wykonany jest z
materiałów niepowodujących odbicie światła. Rejestracja oświetlona jest światłem sztucznym
równomiernie. W rejestracji brak jest silnych źródeł światła ( np. przeszklenia bez możliwości ich
przesłaniania) mogące powodować olśnienia W rejonie Rejestracji wydzielona jest strefa
oczekiwania. W Rejestracji ustawione fotele z oparciami lecz bez podłokietników. W Rejestracji
pacjenta przyjęć planowych wydzielone jest miejsce postoju dla osób poruszających się na wózkach.
Brak jest pochwytów na ścianach umożliwiając łatwiejsze poruszanie się osobom mającym trudności
w chodzeniu i powłóczącym. Posadzki wykonane z wykładziny PCV o równej płaszczyźnie o
parametrach zgodnych w ze Standardem w zakresie antypoślizgowości. Dostęp do rejestracji dla
pracowników o szerokości przejścia zgodnej z wymogami Standardu Dostępności Szpitali. Blaty oraz
biurka dla personelu mają wymiary zgodne ze Standardami Dostępności oraz wokół nich została
zapewniona wolna przestrzeń manewrowa. Siedziska o regulowanej wysokości wyposażone w
oparcia oraz podłokietniki. Gniazda elektryczne zamontowane na wysokości zgodnej ze Standardami.
Włączniki są zamontowane na wysokości niezgodnej ze Standardami Dostępności Szpitali

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób
wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności

11

W szpitalu brak jest czytelnej informacji na temat rozmieszczenia poszczególnych budynków oraz
rozkładu pomieszczeń w każdym z budynków w sposób wizualny, dotykowy czy głosowy. Brak jest
planów tyflograficznych. Na drzwiach umieszczono tabliczki informacyjne na wysokości zgodnej z
wymogami Standardu Dostępności. Kolorystyka tabliczek kontrastuje z płaszczyzną ściany. Brak jest
oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – spoza zakresu ustawy o dostępności
W Szpitalu przy Izbie przyjęć i Rejestracji znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed wejściem została zapewniona wolna
przestrzeń manewrowa, zgodna ze Standardami Dostępności Szpitali. Drzwi o szerokości 110 cm
zgodne ze Standardami Dostępności. Drzwi pozbawione są progów. Kolorystyka drzwi jest
kontrastowa względem płaszczyzny ściany. Klamka zamontowana została na odpowiedniej wysokości.
Kształt klamki zgodny ze Standardem. Drzwi z zamkiem oraz możliwością ich otwarcia z zewnątrz w
nagłych przypadkach. Wewnątrz została zapewniona wolna przestrzeń manewrowa o wymiarach
zgodnych ze Standardami Dostępności Szpitali. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne jest wyposażone
w przybory sanitarne i urządzenia przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Lustro nad
umywalką umieszczone za wysoko. Długość wylewki baterii oraz dźwignia zaworów zgodne z
wymogami Standardu Dostępności. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym jest system
przywoławczy
Izba przyjęć/SOR – zakres ustawy o dostępności
W rejonie Izby Przyjęć i Rejestracji wydzielona jest strefa oczekiwania. W Rejestracji ustawione fotele
z oparciami lecz bez podłokietników. W rejestracji dla pacjentów opieki doraźnej brak jest
wydzielonego miejsce postoju dla osób poruszających się na wózkach. Brak jest pochwytów na
ścianach umożliwiając łatwiejsze poruszanie się osobom mającym trudności w chodzeniu i
powłóczącym. Posadzki wykonane z wykładziny PCV o równej płaszczyźnie o parametrach zgodnych
w ze Standardem w zakresie antypoślizgowości. Przed wejściem do gabinetów izby przyjęć
zapewniona została przestrzeń manewrowa dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób
poruszających się na wózkach, zgodna ze Standardami Dostępności Szpitali. Drzwi do gabinetu
zabiegowego przy Izbie przyjęć o szerokości skrzydła zgodnej ze Standardami Dostępności Szpitali.
Drzwi pozbawione są progów. Kolorystyka drzwi jest kontrastowa względem płaszczyzny ścian.
Podczas audytu użytkownik nie przedstawił certyfikatów potwierdzających wymagane parametry
akustyki drzwi zgodną ze Standardami. Wysokość klamki oraz jej kształt jest zgodny ze Standardem.
Drzwi posiadają możliwość ich blokady od wewnątrz. Klamki stolarki okiennej zamontowane są na
wysokości niezgodnej ze Standardami Dostępności. W gabinecie zabiegowym znajduje się umywalka,
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jednak ze względu na brak możliwości podjechania pod nią wózkiem, nie spełnia ona wymagań
standardów. Przy umywalce brak jest pochwytów. Dostęp do stołu zabiegowego zapewniony jest z 3
stron. Posadzka PCV o parametrach zgodnych z wymogami antypoślizgowości. Siedziska dla
pacjentów w gabinecie z oparciami lecz bez podłokietników co jest niezgodne ze Standardami.
Gniazda elektryczne oraz wyłączniki zamontowane na wysokości zgodnej z wymogami Standardu. W
bezpośrednim sąsiedztwie Izby przyjęć jest wydzielona toaleta dedykowana dla osób ze szczególnymi
potrzebami
Oddział – spoza zakresu ustawy o dostępności
W placówce szpitala objętym niniejszym audytem znajduje się ok 15 Oddziałów. Przed wejściem na
Oddział zapewniona została przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach, zgodna
ze Standardami Dostępności Szpitali. Brak jest przycisku przywoławczego. Drzwi dwuskrzydłowe o
całkowitej szerokości przejścia zgodnej ze Standardami Dostępności i szerokości jednego skrzydła
powyżej 110cm. Drzwi pełne wyposażone w samozamykacz oraz klamkę zamontowaną na wysokości
zgodnej ze Standardem Dostępności Szpitali. Kształt klamki zgodny ze standardem. Podczas audytu
użytkownik nie przedstawił certyfikatów potwierdzających wymagane parametry akustyki drzwi
zgodną ze Standardami Dostępności. Posadzki równe wykonane z wykładziny PCV, o kolorystyce
kontrastowej względem płaszczyzny ścian i parametrach w zakresie antypoślizgowości zgodnych z
wymogami Standardu Dostępności Szpitali. Oświetlenie równomierne niepowodujące rzucania
ostrych cieni czy olśnieni.
Szerokość korytarza przed salami pacjentów zgodna ze Standardem. Przed wejściem do sal pobytu
pacjenta zapewniona została przestrzeń manewrowa zgodna ze Standardami Dostępności Szpitali.
Drzwi o szerokości skrzydła 110 cm są zgodne ze Standardami Dostępności. Drzwi pozbawione są
progów. Kolorystyka drzwi jest kontrastowa względem płaszczyzny ściany. Podczas audytu
użytkownik nie przedstawił certyfikatów potwierdzających wymagane parametry akustyki drzwi
zgodną ze Standardami Dostępności. Wysokość klamki jest prawidłowa, a jej kształt jest zgodny z ze
Standardem. Klamki stolarki okiennej w sali pobytu pacjenta zamontowane są na wysokości
niezgodnej ze Standardami Dostępności. Posadzka PCV o parametrach zgodnych z wymogami
antypoślizgowości. Sale pobytu pacjenta oświetlone są światłem sztucznym równomiernie. Brak jest
silnych źródeł światła ( np. przeszklenia bez możliwości ich przesłaniania) mogące powodować
olśnienia W sali nie została zapewniona wolna przestrzeń manewrowa, zgodna ze Standardami.
Siedziska z oparciami lecz bez podłokietników co jest zgodne ze Standardami Dostępności Szpitali. W
salach pacjenta przybory sanitarne zgodne z wymogami Standardu lecz z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia
budzi m.in. kształt klamki/pochwytu w drzwiach do toalety oraz częściowo nieprzystosowane dla
osób ze szczególnymi potrzebami przybory sanitarne
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Pomieszczenia towarzyszące – spoza zakresu ustawy o dostępności
Przed wejściem do pokoju lekarskiego zapewniona została przestrzeń manewrowa dla osób
poruszających się na wózkach, zgodna ze Standardami Dostępności Szpitali. Drzwi o szerokości
skrzydła 90 cm są zgodne ze Standardami Dostępności. Drzwi pozbawione są progów. Kolorystyka
drzwi jest kontrastowa względem płaszczyzny ściany. Podczas audytu użytkownik nie przedstawił
certyfikatów potwierdzających wymagane parametry akustyki drzwi zgodną ze Standardami
Dostępności. Wysokość klamki oraz jej kształt jest zgodny ze Standardami Dostępności. Klamki
stolarki okiennej zamontowane są na wysokości niezgodnej ze Standardami Dostępności. Posadzka
PCV o parametrach zgodnych z wymogami antypoślizgowości. W pokoju lekarskim przed biurkiem
zapewniona jest wolna przestrzeń w pokoju lekarskim z oparciami i podłokietnikami wraz z
możliwością ich regulacji co jest zgodne ze Standardami Dostępności Szpitali. Wymiary blatów biurek
są zgodne z ze Standardami Dostępności a konstrukcja blatu umożliwia podjazd do biurka osobom ze
szczególnymi potrzebami m.in. osobom poruszających się na wózkach. Wokół biurek została
zapewniona wolna przestrzeń manewrowa. Gniazda elektryczne oraz włączniki zamontowane na
wysokości zgodnej z wymogami Standardu. W placówce przy Oddziałach wydzielone zostały pokoje
socjalne dla personelu medycznego Przed wejściem jest zapewniona wolna przestrzeń manewrowa,
zgodna ze Standardami Dostępności. Drzwi jednoskrzydłowe rozwieralne o szerokości skrzydła 90 cm
bezprogowe zgodne ze Standardami. Kolorystyka drzwi jest kontrastowa względem płaszczyzny
ściany. Klamka zamontowana została na odpowiedniej wysokości. Wewnątrz pomieszczenia została
zapewniona wolna przestrzeń manewrowa o wymiarach zgodnych ze Standardami. Pomieszczenie
wyposażone jest w blat roboczy oraz ławę. Z uwagi na konstrukcję blatu brak jest możliwości
podjechania pod niego osobie poruszającej się na wózku. Do ławy nie istnieje możliwość podjazdu
osoby na wózku z uwagi na jego konstrukcję oraz zbyt małą wysokość. Szafki zamontowane za
wysokości zgodnej z wymogami Standardu. Posadzka wykonana z PCV równa, kontrastowa względem
kolorystyki ścian o parametrach technicznych w zakresie antypoślizgowości zgodnych z wymogami
Standardu Dostępności Szpitali.
W budynku brak jest wydzielonego pokoju dla opiekuna z dzieckiem.
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – zakres ustawy o
dostępności
Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
Zapewnienie wstępu do budynku psa do dogoterapii – spoza zakresu ustawy Do
budynku istnieje możliwość wejścia z psem do dogoterapii.
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposób – zakres ustawy o dostępności
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W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i
strzałek kierunkowych. Brak graficznego planu ewakuacji, zlokalizowanego w przestrzeni
ogólnodostępnej np. holu wejściowym. W budynku istnieje system DSO ( dźwiękowy system
ostrzegania) oraz SAP (System Sygnalizacji Pożaru). Istnieje też wizualny system ostrzegania. Podczas
wizji lokalnej nie oceniano poprawności działania oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. W
budynku brak jest krzeseł ewakuacyjnych.

Zdjęcie nr 1: Dojście z głównych ciągów komunikacyjnych

Zdjęcie nr 2: Dojście do Izby Przyjęć
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Zdjęcie nr 3: Parking

Zdjęcie nr 4: Wejście do Izby Przyjęć dla pomocy doraźnej

Zdjęcie nr 5: Wejście do Izby przyjęć planowych
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Zdjęcie nr 6: Rejestracja w Izbie przyjęć pomocy doraźnej

Zdjęcie nr 7: Rejestracja w Izbie przyjęć planowej

Zdjęcie nr 8: Pochylnia zewnętrzna

Zdjęcie nr 9: Gabinet zabiegowy

17

Zdjęcie nr 10: Wejście na Oddział

Zdjęcie nr 11: Sala pobytu pacjenta

Zdjęcie nr 12: Toaleta przy sali pobytu pacjenta
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Zdjęcie nr 13: Pokój lekarski

Zdjęcie nr 14: Pokój socjalny

Zdjęcie nr 15: Komunikacja pozioma

Zdjęcie nr 16: Wejście do windy
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Zdjęcie nr 17: Kabina windy

Zdjęcie nr 18: Wewnętrzna klatka schodowa

Zdjęcie nr 19: Toaleta przy Izbie przyjęć Dostępność cyfrowa
Dostępność strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności
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Strona obecnie nie spełnia wymagań dostępności opisanych standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.
Strona nie działa poprawnie na urządzeniach mobilnych. Strona nie jest dostępna z poziomu
klawiatury. Problemem jest również brak treści alternatywnej dla materiałów graficznych i brak
napisów dla treści wideo. Tekst na stronie jest łatwy do czytania.
Dostępność aplikacji mobilnych – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe Placówka
nie posiada aplikacji mobilnych.
Dostępne dokumenty publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności,
wymagania obowiązkowe
Dokumenty opublikowane na stronie placówki spełniają zasady dostępności.
Dostępne treści publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności,
wymagania obowiązkowe
Placówka publikuje na swojej stronie deklarację dostępności.
Dostępne usługi w zakresie telemedycyny – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania
obowiązkowe
Placówka nie świadczy usług z zakresu telemedycyny.
Świadczenie usług w modelu telemedycznym – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania
obowiązkowe
Placówka nie świadczy usług w modelu telemedycznym.
Systemy wspomagające obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o
dostępności
Placówka posiada e-rejestrację, innych systemów wspomagających placówka nie posiada.
Zapewnienie przez placówkę dostępu alternatywnego – zakres ustawy o dostępności, wymagania
dodatkowe
Placówka nie zapewnia dostępu alternatywnego.
Zastosowanie przez placówkę zasady tekstu łatwego do czytania – spoza zakresu ustawy o
dostępności, wymagania dodatkowe
Tekst na stronie placówki jest łatwy do czytania.
Kompetencje cyfrowe personelu placówki – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania
dodatkowe
Personel placówki nie ma kompetencji do tworzenie i edycji treści cyfrowych zgodnie z ustawą.
Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy
o dostępności, wymagania dodatkowe
Placówka posiada niezbędną infrastrukturę IT.
Dobre praktyki w zakresie dostępności cyfrowej
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Placówka nie ma dobrych praktyk w zakresie dostępności cyfrowej.
Kryterium sukcesu

Poziom

Tak

Nie

1.1.1 Treść nietekstowa

A

X

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo

A

X

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)

A

X

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów

A

X

Nie
dotyczy

(nagranie)
1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)

AA

x

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagrania)

AA

x

1.3.1 Informacje i relacje

A

1.3.2 Zrozumiała kolejność

A

x

1.3.3 Właściwości zmysłowe

A

x

1.3.4 Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym,
jak i pionowym

AA

1.3.5 Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4.1 Użycie koloru

A

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 Kontrast (minimalny)

AA

x

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu

AA

x

1.4.5 Tekst w postaci grafiki

AA

x

1.4.10 Dopasowanie do ekranu

AA

x

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych

AA

x

1.4.12 Odstępy w tekście

AA

x

1.4.13 Treści spod kursora lub fokusa

AA

x

2.1.1 Klawiatura

A

2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę

A

x

2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

x

2.2.1 Możliwość dostosowania czasu

A

X

x

x
x
x

x

x
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2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków

A

x

2.4.2 Tytuły stron

A

x

2.4.3 Kolejność fokusu

A

x

2.4.4 Cel linku (w kontekście)

A

x

2.4.5 Wiele dróg

AA

2.4.6 Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 Widoczny fokus

AA

x

2.5.1 Gesty punktowe

A

x

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania

A

x

2.5.3 Etykieta w nazwie

A

x

2.5.4 Aktywowanie ruchem

A

x

3.1.1 Język strony

A

3.1.2 Język części

AA

3.2.1 Po oznaczeniu fokusem

A

x

3.2.2 Podczas wprowadzania danych

A

x

3.2.3 Spójna nawigacja

AA

x

3.2.4 Spójna identyfikacja

AA

x

3.3.1 Identyfikacja błędu

A

3.3.2 Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, AA
związany z podawaniem danych)

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

4.1.1 Poprawność kodu

A

x

4.1.2 Nazwa, rola, wartość

A

x

4.1.3 Komunikaty o stanie

AA

x
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Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie
narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności
Brak informacji o formach komunikacji dostępnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami na
tablicy informacyjnej wewnątrz budynku. Możliwa jest komunikacja drogą e-mail, brak jednak na
stronie internetowej formularza kontaktowego, niemożliwa jest komunikacja z placówką za
pośrednictwem wiadomości SMS, niemożliwa jest komunikacja za pośrednictwem serwisu
społecznościowego np. Facebook. Nie są obsługiwane inne komunikatory internetowe (w tym chat
boty) zgodne ze standardem WCAG 2.1. Nie istnieje możliwość nawiązania połączeń wideo pomiędzy
szpitalem a pacjentem. Na stronie internetowej szpitala opublikowane są treści dostępne dla osób ze
szczególnymi potrzebami.
Rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów
słuchu i mowy – zakres ustawy o dostępności
Na dzień audytu szpital nie dysponuje rozwiązaniami technicznymi wspierającymi osoby ze
szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, brak pętli indukcyjnych, systemów FM,
IR, Bluetooth lub innych, brak także uzupełniających systemów wspomagania komunikacji z osobami
z niepełnosprawnością słuchu.
Opublikowanie na stronie internetowej szpitala informacji o zakresie działalności – zakres ustawy o
dostępności
Szpital opracował w ramach środków własnych i zamieścił na swojej stronie internetowej informacje
o zakresie działalności w trzech formach:
- elektronicznego pliku z tekstem odczytywalnym maszynowo,
- nagrania w Polskim Języku Migowym,
- informacji w tekście łatwym do czytania.
Treści te, zamieszczone na stronie internetowej, są aktualizowane na bieżąco.
Składanie wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji –
zakres ustawy o dostępności
Szpital w ramach swojej działalności stworzył możliwość złożenia wniosku przez osobę ze
szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji; osoba posługująca się Polskim Językiem
Migowym może złożyć wniosek o asystę tłumacza PJM, obcokrajowcy mogą złożyć wniosek o asystę
tłumacza z języków: niemieckiego, angielskiego, ukraińskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Organizacja i procedury zapewniające dostępność szpitala osobom ze szczególnymi potrzebami –
zakres ustawy o dostępności
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Szpital jest w trakcie opracowywania procedur dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami
Monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o
dostępności
Placówka nie prowadzi monitoringu pacjentów ze szczególnymi potrzebami
Dostęp alternatywny – zakres ustawy o dostępności
Placówka nie ma potrzeby zapewnienia dostępu alternatywnego, jest dostępna dla pacjentów.
Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy o
dostępności
Placówka powołała koordynatora ds. dostępności, jest on osobą odpowiedzialną za przyjmowanie
wniosków i skarg dotyczących dostępności.
Personel a dostępność – spoza zakresu ustawy o dostępności
Placówka systematycznie podnosi stan wiedzy personelu obsługującego pacjentów. Zadbano w
ramach działań własnych, aby kadra szpitala dysponowała wiedzą z zakresu wdrożenia, stosowania i
utrzymania Standardu Dostępności Szpitala niezwłocznie po jego wprowadzeniu - zostało
przeprowadzone szkolenie w tym obszarze dla 2/3 stanu osobowego.
W zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami personel placówki bazuje na własnym
doświadczeniu i wieloletniej praktyce zawodowej, dodatkowo zostało przeprowadzone szkolenie w
tym obszarze dla 2/3 stanu osobowego.
Zasady savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami kadra placówki stosuje na
bazie własnych doświadczeń i przemyśleń, dodatkowo zostało przeprowadzone szkolenie w tym
obszarze dla 2/3 stanu osobowego.
Kadra zarządzająca Szpitala nie uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym zatrudniania osób ze
szczególnymi potrzebami.
Brak jest procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, na dzień audytu zespół do spraw
utworzenia i aktualizacji procedur zapewniających dostępność był w trakcie ich opracowywania.
Oznaczenia identyfikujące personel pod kątem wykonywanego zawodu nie spełniają wymogów SDS.
Każdy pracownik szpitala (w tym kadra zarządzająca) oraz każda osoba, która wykonuje pracę w
szpitalu na podstawie umowy cywilnoprawnej, może się ubiegać o potwierdzenie swoich kompetencji
zawodowych na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Decyzję o uznaniu
stanu wiedzy, umiejętności i postawy podejmuje dyrekcja szpitala.
Na dzień audytu szpital dysponował pulą urządzeń i sprzętu medycznego zwiększającego dostępność
szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Audyt dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności
Placówka we własnym zakresie przeprowadziła audyt dostępności
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Raportowanie o stanie zapewniania dostępności – zakres ustawy o dostępności Placówka
raportuje o stanie zapewnienia dostępności.
Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Placówka nie ma stworzonych dobrych praktyk w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Zdjęcie nr 20: Brama główna wjazdowa do szpitala, brak planu sytuacyjnego.

Zdjęcie nr 21: Wejście główne do Centrum rehabilitacji - kontener częściowo blokujący przejście i
zasłaniający tablice informacyjne.
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Zdjęcie nr 22: Tablica główna w Centrum rehabilitacji - odblaskowe tło, zbyt małe litery.

Zdjęcie nr 23: Jeden z planów sytuacyjnych - trudnoczytelny, zbyt mały format, zbyt mały tekst.

Zdjęcie nr 24: Rejestracja przychodni - brak tablicy informacyjnej, chaos informacyjny na przegrodzie
szklanej.
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Zdjęcie nr 25: Infokiosk umieszczony w budynku administracyjnym obok wejścia niedostępnego dla
pacjentów.

Zdjęcie nr 26: Wejście główne do szpitala nieprawidłowo oznakowane.

Zdjęcie nr 27: Tabliczki kierunkowe - zbyt mały format.
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Zdjęcie nr 28: Przykładowy identyfikator wykonywanego zawodu - nie spełniający zapisów SDS.
Główne zagrożenia i bariery dostępności dla pacjentów, jakie istnieją w placówce:
•

brak pokoju dla opiekunów z dzieckiem;

•

brak procedur związanych z obsługą pacjentów ze szczególnymi potrzebami;

•

brak rozwiązań technicznych wspierających komunikację z szpitalem dla osób
słabowidzących, niesłyszących i mających problemy z komunikacją;

•

brak czytelnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami identyfikatorów
wykonywanego zawodu personelu placówki;

•

brak jednolitego i spójnego graficznie system audiowizualnego, wspierającego
komunikację personelu z pacjentami; stosowane nośniki różnią się, w zależności od
piętra, oddziału czy też okresu jego instalacji.

Grupy pacjentów, dla których placówka jest dostępna:
•

osób poruszających się na wózkach, poruszających się o kulach, o ograniczonej
możliwości poruszania się;

•

osób starszych i osłabionych chorobami;

•

kobiet w ciąży;

•

osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);

•

osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

•

osób z niepełnosprawnością słuchu;

•

osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;

Grupy pacjentów, dla których placówka jest niedostępna:
•

osób niewidomych i słabowidzących;

•

osób z niepełnosprawnością słuchu;
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•

osób głuchoniewidomych;

•

osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem
języka pisanego albo mówionego).

5. Zakres rzeczowy wniosku o powierzenie grantu i jego ocena pod
kątem realizacji założeń standardu wraz z oceną aspektów
finansowych, w tym przyporządkowania wydatków do właściwych
kategorii wynikających z Procedury oceny i wyboru wniosków dla
naboru
Komponent architektoniczny
•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.2 Wymiana windy bud. E W1 Kliniki (SDS16) wymiana windy
na nową dostosowaną dla OzSP

•

Opis zadania z HRP: 1. Demontaż istniejącej windy W1 w budynku E (winda przy
laboratorium) 2. Montaż nowej windy W1 w budynku E (winda przy laboratorium)

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Wymiana windy bud. E znacząco wpłynie na poprawę dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami Dostępności Szpitali

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.3 Modernizacja windy bud B poradnie specjalistyczne
(SDS16) Dźwig osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP.

•

Opis zadania z HRP: Modernizacja windy w celu poprawienia jej dostępności dla osób
z niesprawnościami w następującym zakresie: - Naklejenie pasów kontrastowych na
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ościeżnicy i kasecie wezwań - Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej
kondygnacji. Cyfra wypukła + Braille - Przyklejenie lustra na ścianie tylnej - Montaż
modułu z informacją głosową - Przesunięcie części przyciskowej i alarmu na
wymaganą odległość - Kontrast przycisków względem ścian kabiny.
•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak
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•
Uzasadnienie: Modernizacja windy znacząco wpłynie na poprawę dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami Dostępności Szpitali.
•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.4 Modernizacja windy bud C administracja (SDS16) Dźwig
osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP

•

Opis zadania z HRP: Naklejenie pasów kontrastowych na ościeżnicy i kasecie wezwań
Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej kondygnacji. Cyfra wypukła +
Braille Kontrast przycisków względem ścian kabiny

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Modernizacja windy bud. C znacząco wpłynie na poprawę dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami Dostępności
Szpitali.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.5 Modernizacja windy bud D W1 blok op, izba ostra (SDS16)
Dźwig osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP

•

Opis zadania z HRP: Modernizacja windy w celu poprawienia jej dostępności dla osób
z niesprawnościami w następującym zakresie: Naklejenie pasów kontrastowych na
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•
ościeżnicy i kasecie wezwań Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej
kondygnacji. Cyfra wypukła + Braille.
Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak
•

Uzasadnienie: Modernizacja windy bud. D znacząco wpłynie na poprawę dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami Dostępności
Szpitali

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.6 Modernizacja windy bud D W2 blok op, izba ostra (SDS16)
Dźwig osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP

•

Opis zadania z HRP: Naklejenie pasów kontrastowych na ościeżnicy i kasecie wezwań
Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej kondygnacji. Cyfra wypukła +
Braille. Przyklejenie lustra na ścianie tylnej Montaż modułu z informacją głosową
Przesunięcie części przyciskowej i alarmu na wymaganą odległość Kontrast
przycisków względem ścian kabiny

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Modernizacja windy bud. CD W2 znacząco wpłynie na poprawę
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami
Dostępności Szpitali

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.
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•
•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.7 Modernizacja windy bud E W2 Kliniki(SDS16) Dźwig
osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP
Opis zadania z HRP: Naklejenie pasów kontrastowych na ościeżnicy i kasecie wezwań
Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej kondygnacji. Cyfra wypukła +
Braille Montaż modułu z informacją głosową Kontrast przycisków względem ścian
kabiny

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Modernizacja windy bud. E znacząco wpłynie na poprawę dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami Dostępności
Szpitali

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.8 Modernizacja windy bud R W1 Rehabilitacja (SDS16)
Dźwig osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP

•

Opis zadania z HRP: Modernizacja windy w celu poprawienia jej dostępności dla osób
z niesprawnościami w następującym zakresie: Naklejenie pasów kontrastowych na
ościeżnicy i kasecie wezwań Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej
kondygnacji. Cyfra wypukła + Braille Kontrast przycisków względem ścian kabiny

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Modernizacja windy bud. R W1 znacząco wpłynie na poprawę
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami
Dostępności Szpitali

•

Analiza finansowa:
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•
1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.
Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)
•

Treść zadania z HRP: Zad.9 Modernizacja windy bud R W2 Rehabilitacja (SDS16)
Dźwig osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP

•

Opis zadania z HRP: Naklejenie pasów kontrastowych na ościeżnicy i kasecie wezwań
Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej kondygnacji. Cyfra wypukła +
Braille Kontrast przycisków względem ścian kabiny

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Modernizacja windy bud. R W2 znacząco wpłynie na poprawę
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami
Dostępności Szpitali

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 16. Dźwig osobowy (winda)

•

Treść zadania z HRP: Zad.10 Modernizacja windy bud R W3 Rehabilitacja (SDS16)
Dźwig osobowy - modernizacja istniejącej windy do potrzeb OzSP

•

Opis zadania z HRP: Naklejenie pasów kontrastowych na ościeżnicy i kasecie wezwań
Naklejenie tabliczki z oznaczeniem piętra na każdej kondygnacji. Cyfra wypukła +
Braille Przyklejenie lustra na ścianie tylnej Montaż modułu z informacją głosową
Przesunięcie części przyciskowej i alarmu na wymaganą odległość Kontrast
przycisków względem ścian kabiny
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•
•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Modernizacja windy bud. R W3 znacząco wpłynie na poprawę
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami
Dostępności Szpitali

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
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3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 32. Ciągi komunikacyjne poziome

•

Treść zadania z HRP: Zad.11 Napędy do drzwi przejściowych w budynkach oddz
szpitala E, F (SDS32) Ciągi komunikacyjne poziome. Zakup i instalacja 17 napędów do
drzwi przejściowych ręcznie rozwieranych

•

Opis zadania z HRP: Przewidywany zakres robót: 1. Uzgodnienia techniczne
warunków montażu urządzeń oraz okablowania. 2. Dostawa oraz montaż napędów z
wyposażeniem oraz przeprowadzenie okablowania. 3. Opracowanie dokumentacji
technicznej, instrukcji obsługi oraz szkolenie przedstawicieli Użytkownika. 1. Budynek
D / E, kondygnacja 3, oddział korytarz / II, klasa E60, dostawa oraz wymiana napędu
na nowy z wyposażeniem 2. Budynek E, kondygnacja 3, oddział II, klasa E30, dostawa
oraz montaż nowego napędu z wyposażeniem 3. Budynek E, kondygnacja 3, oddział II
/ XII, bezklasowe, dostawa oraz montaż nowego napędu z wyposażeniem 4. Budynek
D / E, kondygnacja 2, oddział korytarz / III, klasa E60, dostawa oraz montaż nowego
napędu z wyposażeniem 5. Budynek E, kondygnacja 2, oddział III / hol, klasa E60,
dostawa oraz montaż nowego napędu z wyposażeniem 6. Budynek E, kondygnacja 2,
oddział hol / IV, klasa E30, dostawa oraz montaż nowego napędu z wyposażeniem 7.
budynek E, kondygnacja 2, oddział IV / hol, klasa E60 dostawa i montaż nowego
napędu z wyposażeniem 8. Budynek E, kondygnacja 2, oddział hol / V, klasa E30,
dostawa i montaż nowego napędu z wyposażeniem 9. Budynek D / E, kondygnacja 1,
oddział korytarz / VII, klasa E60, dostawa i montaż nowego napędu z wyposażeniem
10. Budynek E, kondygnacja 1, oddział VII / hol, klasa E60, dostawa i montaż nowego
napędu z wyposażeniem 11. Budynek E, kondygnacja 1, oddział hol / XIV, klasa E30,
dostawa i montaż nowego napędu z wyposażeniem 12. Budynek E, kondygnacja 1,
oddział XIV / hol, klasa E60, dostawa i montaż nowego napędu z wyposażeniem 13.
Budynek E, kondygnacja 1, oddział hol / VI, klasa E30, dostawa i montaż nowego
napędu z wyposażeniem 14. Budynek F, kondygnacja 0, oddział ZDO / IC, bezklasowe,
dostawa i montaż nowego napędu z wyposażeniem 15. Budynek F, kondygnacja 0,
oddział IC / IA, klasa E30, dostawa i montaż nowego napędu z wyposażeniem 16.
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Budynek F, kondygnacja 0, oddział IA, klasa E60, dostawa i wymiana na nowy napęd z wyposażeniem.
17 Budynek F, kondygnacja 0, oddział IA / hol, klasa E30, dostawa i montaż nowego napędu z
wyposażeniem.
•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Montaż 17 szt. napędów otwierania do drzwi przeciwpożarowych
znacząco wpłynie na poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest
zgodne ze Standardami Dostępności Szpitali

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 32. Ciągi komunikacyjne poziome

•

Treść zadania z HRP: Zad.12 Instalacja brajlowskich tabliczek informacyjnych w
budynkach szpitala (SDS32) Ciągi komunikacyjne poziome

•

Opis zadania z HRP: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych
przy drzwiach pomieszczeń i w innych istotnych punktach.

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:

•

Uzasadnienie: Wykonanie spójnego systemu informacji wizualnej znacząco wpłynie
na poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebeami i jest zgodne ze
Standardami Dostępności Szpitali. Zakres prac obejmuje : 1. Mapy tyflograficzne
wewnętrzne na postumencie stojącym lub wiszącym - szt.15 2. Tabliczki drzwiowe z
nazwą pomieszczenia oraz w języku Braille’a - szt. 574 3. Nakładki poręczowe stalowe
z informacją Braille’a - 4 klatki schodowe

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.
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•

Numer i nazwa standardu: 84. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami
możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

•

Treść zadania z HRP: Zad.13 Krzesła ewakuacyjne (SDS84) Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
Zakup 6 krzeseł ewakuacyjnych dla OzSP

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa krzesełek ewakuacyjnych.

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Zakup i dostawa krzeseł ewakuacyjnych znacząco wpłynie na poprawę
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze Standardami
Dostępności Szpitali. Rekomenduje się zakup 10 krzeseł ewakuacyjnych w cenie 64
125,00 zł brutto.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się zakup 10
krzeseł ewakuacyjnych w cenie 64 125,00 zł brutto.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 84. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami
możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

•

Treść zadania z HRP: Zad.14 Materace ewakuacyjne (SDS84) Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
Zakup 6 materacy/mat ewakuacyjnych dla OzSP

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa krzesełek ewakuacyjnych.

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Zakup i dostawa materacy ewakuacyjnych znacząco wpłynie na
poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodne ze
Standardami Dostępności Szpitali. Rekomenduje się na etapie realizacji projektu
zmianę opisu zadania na : zakup i dostawa materacy ewakuacyjnych 6 szt.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
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2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 60. Sala specjalistyczna/rehabilitacyjna dostępna również
dla pacjentów leżących

•

Treść zadania z HRP: Zad.15 Stoły rehabilitacyjne (SDS60) Sala
specjalistyczna/rehabilitacyjna dostępna również dla pacjentów leżących. Zakup 6
stołów rehabilitacyjnych dla OzSP

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa 6 stołów rehabilitacyjnych. Stoły rehabilitacyjne
przeznaczone zostaną dla oddziałów szpitala a w szczególności dla zakładu
rehabilitacji.

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami (Zadanie błędnie przypisane do komponentu architektonicznego
rekomenduje się na etapie realizacji wniosku przypisanie zadania do komponentu
informacyjno-komunikacyjny 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające
dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami)

•

Uzasadnienie: Zakup 6 szt. stołów rehabilitacyjnych jest zasadny, ponieważ podniesie
dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodna z SDS

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 32. Ciągi komunikacyjne poziome

•

Treść zadania z HRP: Zad.16 Wózki inwalidzkie (SDS32) Ciągi komunikacyjne
poziome. Zakup 20 wózków inwalidzkich dla OzSP

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa 20 wózków inwalidzkich dla oddziałów
szpitalnych izby przyjęć planowej i ostrego dyżuru oraz poradni specjalistycznych.
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•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami (Zadanie błędnie przypisane do komponentu architektonicznego
rekomenduje się na etapie realizacji wniosku przypisanie zadania do komponentu
informacyjno-komunikacyjny 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające
dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami)

•

Uzasadnienie: Zakup wózków inwalidzkich jest zasadny, ponieważ podniesie
dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodna z SDS.
Rekomenduje się zakup 23 wózków inwalidzkich w cenie 65 304, 97 zł brutto.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się zakup 23
wózków inwalidzkich w cenie 65 304, 97 zł brutto.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

Komponent cyfrowy
•

Numer i nazwa standardu: I. Dostępność strony internetowej szpitala

•

Treść zadania z HRP: Zad.32 Dostępna strona internetowa szpitala i BIP. (SDS I.
Dostępność strony internetowej szpitala) Utworzenie projektu graficznego,
kodowanie szablonów RWD, wdrożenie, CMS, Wirtualizer EMS, moduł intranet,
Moduł WCAG 2.1

•

Opis zadania z HRP: Stworzenie responsywnego serwisu informacyjnego z modułem
WCAG 2.1 (www, intranet, BIP) Zadanie zawiera: 1. Indywidualny projekt graficzny 2.
Kodowanie szablonów RWD, wdrożenie funkcjonalności 3. CMS do zarządzania
serwisem (Wirtualizer EMS) 4. Moduł Intranet 5. Moduł WCAG 2.1 6. Moduł BIP 9.
Instalacja na serwerze, konfiguracja certyfikatu SSL Indywidualny projekt graficzny,
szablony, szablony mobilne, responsywne, optymalizacja szablonów dla urządzeń
mobilnych, moduł WCAG 2.1 dla osób niepełnosprawnych, funkcjonalności na
stronie, slidery – zdjęcia / video + teksty + CTA, podstrony informacyjne – artykuły,
wyszukiwarka treści, podstrony z galeriami zdjęć, formularz kontaktowy, formularz
rejestracji, Intranet - logowanie do strony na swoje konto – dostęp do treści zgodnie
z przydzielonym poziomem uprawnień, RODO – zbieranie i przechowywanie
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wymaganych akceptacji użytkowników, panel CMS, zarządzanie kategoriami,
zarządzanie treściami opisowymi, zarządzanie sliderami – zdjęcia, video, teksty,
arządzanie galeriami zdjęć, zarządzanie bazą użytkowników intranetu – bez limitu
użytkowników, zarządzanie wymaganymi akceptacjami (RODO) dla wszystkich
formularzy, obsługa przyjaznych linków z możliwością określania dowolnej nazwy
linku, automatyczne tworzenie linków canonical, dynamiczne meta tagi, sitemapa dla
wyszukiwarek dla każdej wersji językowej
•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Wnioskodawca podczas audytu zrezygnował z zadania. Strona
zostanie dostosowana do standardu WCAG 2.1 ze środków własnych.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Nie dotyczy.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Nie dotyczy.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Dostępność strony internetowej szpitala.

Komponent informacyjno-komunikacyjny
•

Numer i nazwa standardu: 56. Gabinet zabiegowy

•

Treść zadania z HRP: Zad.17 Mobilne aparaty EKG (SDS56) Gabinet zabiegowy. Zakup
2 aparatów EKG mobilnych dla chorych OzSP wykorzystywany na salach chorych,
zabiegowych i ostrym dyżurze

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa dwóch aparatów EKG. Aparaty przeznaczone
zostaną dla potrzeb gabinetu EKG do wykonywania badań w gabinecie oraz na
oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć ostrego dyżuru

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami. Rekomenduje się przypisanie zadania do standardu 22. Urządzenia i
sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi
potrzebami

•

Uzasadnienie: Wyposażenie szpitala w mobilne aparaty EKG, umożliwiające
wykonywanie badań bezpośrednio przy łóżku pacjenta leżącego podniesie
dostępność placówki.

•

Analiza finansowa:
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1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy

•

Numer i nazwa standardu: 56. Gabinet zabiegowy

•

Treść zadania z HRP: Zad.18 Mobilny aparat RTG z ramieniem C (SDS56) Gabinet
zabiegowy/sale operacyjne.

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa śródoperacyjnego aparatu RTG typu C-arm.
Śródoperacyjny aparat rentgenowski typu C-arm jest podstawowym urządzeniem
wspomagającym pracę ortopedy. Dostępu do tego aparatu konieczny jest przy
większości zabiegów operacyjnych wykonywanych na narządzie ruchu. Ze względu na
specyfikę szpitala wskazane jest zapewnienie ciągłego dostępu do aparatu dla każdej
sali operacyjnej. Obecnie w szpitalu działa 13 sal operacyjnych w tym sale pracujące
w trybie ostrego dyżuru urazowo-ortopedycznego i ogólnopolskiego dyżuru
replantacyjnego. Rocznie 9016 operacji Praktycznie wszyscy pacjenci trafiający do
szpitala są w mniejszym lub większym stopniu niepełnosprawni szczególnie w
obszarze narządu ruchu. W szpitalu są leczeni praktycznie wszyscy pacjenci którzy są
operowani i są operowani jedynie w zakresie narządu ruchu do czego niezbędny jest
śródoperacyjny aparat RTG .

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami. Rekomenduje się przypisanie zadania do standardu 22. Urządzenia i
sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi
potrzebami

•

Uzasadnienie: Śródoperacyjny, mobilny, aparat rentgenowski typu C-arm jest
podstawowym urządzeniem wspomagającym pracę ortopedy. Dostęp do tego
aparatu konieczny jest przy większości zabiegów operacyjnych wykonywanych na
narządzie ruchu. Wyposażenie unikatowej w skali kraju placówki medycznej o profilu
pozwalającym na kompleksowe, wysokospecjalistyczne leczenie i rehabilitację
pacjentów po złożonych urazach narządu ruchu: złamań kości kończyn, miednicy i
kręgosłupa metodą wczesnej stabilizacji złamań miednicy, kręgosłupa i dużych kości,
mającą istotne znaczenie dla zapewnienia choremu możliwości prawidłowego
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usprawniania, podniesie w sposób istotny dostępność placówki dla osób ze
szczególnymi potrzebami. Ze względu na specyfikę szpitala wskazane jest
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3.
zapewnienie ciągłego dostępu do aparatu dla każdej sali operacyjnej. Aparat
rentgenowski typu C-ram umożliwi w wielu przypadkach przeprowadzenie operacji
przywracającej sprawność pacjentowi z niepełnosprawnością.
•

Analiza finansowa:
1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i
racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie
usunięte: nie dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 32. Ciągi komunikacyjne poziome

•

Treść zadania z HRP: Zad.19 Chodziki bariatryczne (SDS32) Ciągi
komunikacyjne poziome. Zakup 2 specjalistycznych chodzików obc.
do 325 kg dla pacjentów bariatrycznych, umożliwiające poruszanie
się po szpitalu chorym OzSP

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa chodzików bariatrycznych.
Chodziki przeznaczone dla oddziałów szpital dla pacjentów
wymagających po operacji korzystania z takiego urządzenia. Sprzęt
będzie używany w razie potrzeby na oddziale który będzie leczył
pacjent wymagającego skorzystania tego urządzenia

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak
z zastrzeżeniami. Rekomenduje się przypisanie zadania do standardu
22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala
dla osób ze szczególnymi potrzebami

•

Uzasadnienie: Zakup jest zasadny, ponieważ podniesie dostępność
placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodny z SDP.
Rekomenduje się zakup 4 szt. specjalistycznych chodzików
bariatrycznych do 325 kg w cenie do 39 800, 00 zł brutto.

•

Analiza finansowa:
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1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się zakup 4
szt. specjalistycznych chodzików bariatrycznych do 325 kg w cenie do 39 800, 00 zł brutto.
zaproponowanych wydatków?
Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 32. Ciągi komunikacyjne poziome

•

Treść zadania z HRP: Zad.20 Chodziki dla OzSP (SDS32) Ciągi komunikacyjne poziome.
Zakup 12 chodzików dla pacjentów umożliwiające poruszanie się po szpitalu chorym
OzSP

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa chodzików. Chodziki przeznaczone dla
oddziałów szpital dla pacjentów wymagających po operacji korzystania z takiego
urządzenia. Sprzęt zostanie przekazany na poszczególne oddziały szpitala.

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami. Rekomenduje się przypisanie zadania do standardu 22. Urządzenia i
sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi
potrzebami

•

Uzasadnienie: Zakup jest zasadny, ponieważ podniesie dostępność placówki dla osób
ze szczególnymi potrzebami i jest zgodny z SDP. Rekomenduje się zakup 21
chodzików w cenie do 13 114,40 zł brutto.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się zakup 21
chodzików w cenie do 13 114,40 zł brutto.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność –
Tak.
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3.
•

Numer i nazwa standardu: 7. Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne

•

Treść zadania z HRP: Zad.21 Pętle indukcyjne stanowiskowe (SDS II) Rozwiązania
techniczne wspierające OzSP w zakresie narządów słuchu i mowy. Zakup 10 pętli
indukcyjnych stanowiskowych dla OzSP w punktach obsługi pacjenta

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa 10 stanowiskowych pętli indukcyjnych. Pętle
zostaną zainstalowane w rejestracjach i recepcajach: Rejestracja poradni
specjalistycznych 2 szt, rejestracja ostry dyżur 1 szt, rejestracja izba przyjęć
planowych 2 szt, punkt zapisów na wizyty do szpitala i wizyty kontrolne do poradni 1
szt, rejestracja zakład rehabilitacji 1 szt, rejestracja zakład diagnostyki obrazowej 1
szt, archiwum szpitalne 1 szt, kadry 1 szt

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak.

•

Uzasadnienie: Wyposażenie szpitala, którego większość pacjentów stanowią osoby
starsze, w 10 szt. pętli indukcyjnych, 10 spośród 14 funkcjonujących oddziałów,
podniesie dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na
konieczność zachowania limitów należy zmienić rodzaj pętli indukcyjnych na
przenośne.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 7. Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne

•

Treść zadania z HRP: Zad.22 Przenośne pętle indukcyjne (SDS II) Rozwiązania
techniczne wspierające OzSP w zakresie narządów słuchu i mowy) Zakup 20 pętli
indukcyjnych (przenośnych) dla OzSP

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa 20 przenośnych pętli indukcyjnych. Pętle
Zostaną rozdysponowywane do poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala w
szczególności świadczących usługi medyczne (oddziały szpitala, poradnie
specjalistyczne, izba przyjęć ostrego dyżuru, zakład diagnostyki obrazowej) do
wykorzystania w razie potrzeby
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•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

•

Uzasadnienie: Wyposażenie szpitala, którego większość pacjentów stanowią osoby
starsze, w dodatkowe 20 szt. przenośnych pętli indukcyjnych, podniesie dostępność
placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.

zaproponowanych wydatków?
Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 38. Zapewnienie informacji na temat rozkładu
pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

•

Treść zadania z HRP: Zad.23 System nawigacji TOTUPOINT (SDS38) Zapewnienie
informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób
wizualny i dotykowy lub głosowy. Zakup systemu do akustycznego powiadamiania i
ostrzegania TOTUPOINT.

•

Opis zadania z HRP: Zakup, dostawa, instalacja i zaprogramowanie sytemu nawigacji
TOTUPOINT. Instalacja w budynkach szpitala.

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami. Zadanie błędnie przypisane do komponentu informacyjnokomunikacyjnego. Rekomenduje się zmianę na komponent cyfrowy standard XI.
Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza
zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe.

•

Uzasadnienie: Zakup nawigacji TOTUPOINT jest zasadny, ponieważ podniesie
dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodna z SDS.
Wydatek należy w HRP ująć jako środek trwały.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność –
Tak.
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3.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 56. Gabinet zabiegowy

•

Treść zadania z HRP: Zad.24 Wagi bariatryczne (SDS56) Gabinet zabiegowy. Zakup 3
wag w tym dla pacjentów bariatrycznych obc. do 300 kg

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa 3 wag bariatrycznych. Wagi przeznaczone do
wykorzystania przez oddziały szpitalne, poradnię i izbę przyjęć

•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami. Rekomenduje się przypisanie zadania do standardu 22. Urządzenia i
sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi
potrzebami

•

Uzasadnienie: Wyposażenie placówki w wagi bariatryczne, o maksymalnym zakresie
ważenia do 300 kg, podniesie dostępność placówki dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Rekomenduje się zakup 6 szt. wag bariatrycznych w cenie do 26 931,60
zł brutto.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się zakup 6
szt. wag bariatrycznych w cenie do 26 931,60 zł brutto.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność
zaproponowanych wydatków? – Tak.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: nie
dotyczy

•

Numer i nazwa standardu: 32. Ciągi komunikacyjne poziome

•

Treść zadania z HRP: Zad.25 Wózki bariatryczne do przewożenia chorych w pozycji
leżącej (SDS32) Ciągi komunikacyjne poziome. Zakup 15 Wózków do przewożenia
chorych w pozycji leżącej, w tym dla pacjentów bariatrycznych obc. do 200 kg

•

Opis zadania z HRP: Zakup i dostawa 15 wózków bariatrycznych do przewożenia
chorych w pozycji leżącej. Wózki przeznaczone do transportu pacjentów w obrębie
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bloków operacyjnych (13 szt) i dla izby przyjęć ostrego dyżuru i przyjęć planowych (2
szt.)
•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak z
zastrzeżeniami. Rekomenduje się przypisanie zadania do standardu 22. Urządzenia i
sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi
potrzebami.

•

Uzasadnienie: Zakup jest zasadny, ponieważ podniesie dostępność placówki dla osób
ze szczególnymi potrzebami i jest zgodny z SDP.

•

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak.

zaproponowanych wydatków?
Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

•

Numer i nazwa standardu: 36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z
osobami ze szczególnymi potrzebami

•

Treść zadania z HRP: Zad.29 Szkolenie kadry szpitala z zakresu komunikacji z OzSP.
(SDS36) Współpraca z NGO

•

Opis zadania z HRP: Wzrost kompetencji interpersonalnych pracowników Szpitala
oraz wprowadzenie jednakowych standardów w zakresie komunikowania się z
pacjentem ze szczególnymi potrzebami stanowi ważny element zapewnienia
dostępności wymaganej Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. oraz SDS. Podnoszenie świadomości na temat
potrzeb i barier, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością oraz osoby
starsze przez pracowników służby zdrowia, w tym pracowników naszego Szpitala jest
niezwykle istotnym elementem w zrozumieniu trudności na jakie w codziennym życiu
narażone są osoby ze szczególnymi potrzebami. Istotne jest poznanie procesów
wpływających na funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami, zrozumienie

2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność –
Tak.
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3.
codziennych problemów, niedogodności i barier, z którymi na co dzień mierzą się
osoby dotknięte niepełnosprawnością, zarówno z obniżoną sprawnością sensoryczną,
niepełnosprawnością intelektualną, jak również wynikającą z dysfunkcji ruchowych.
Jest to pierwszy, ważny etap, który pozwoli w kompleksowy sposób zapewnić
optymalną obsługę. Zdobyta wiedza pozwoli na zwiększenie jakości obsługi
pacjentów z niepełnosprawnościami. Obejmuje zasady savoir – vivre w kontakcie z
osobami ze szczególnymi potrzebami. Kadra Szpitala uzyska konkretne kompetencje:
jak poprawnie komunikować się i pomagać osobom z różnymi
niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób reagować w sytuacjach
niestandardowych. Szpital dostępny dla osób z niepełnosprawnościami cechuje się
m.in. profesjonalną obsługą, podczas której osoba ze szczególnymi potrzebami nie
jest i nie czuje się dyskryminowana, ale jest na równi z innymi pacjentami. Program
szkolenia będzie zgodny z zał. nr 3 do SDS. Planowane jest zorganizowanie szkolenia
1-dniowego (5 godzin) dla 126 osób w grupach średnio 10-15 osobowych.
•

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak.

•

Uzasadnienie: Szkolenie dla 126 osób kadry szpitala z zakresu komunikacji z osobami
ze szczególnymi potrzebami jest zasadny, ponieważ podniesie dostępność placówki
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dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest zgodna z SDS. Rekomenduje się
przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zał. nr 3 do SDS i zorganizowanie 2-dniowego
szkolenia w grupach średnio po 25 osób.
•

Analiza finansowa:
1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Cena za
szkolenie przekracza średnią cenę rynkową. Rekomenduje się
przeprowadzenie 2-dniowego szkolenie dla 126 osób kadry szpitala z zakresu
komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami w grupach średnio po 25
osób zgodnie z zał. nr 3 do SDS w cenie do 30 000 zł brutto za całe szkolenie.
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i
racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami.
Rekomenduje się na etapie realizacji wniosku zebranie 2 niezależnych ofert
na przeprowadzenie 2-dniowego szkolenie dla 126 osób kadry szpitala w
grupach średnio po 25 osób w cenie do 30 000 zł brutto za całe szkolenie.
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie
usunięte: nie dotyczy.

6. Podsumowanie - wnioski i rekomendacje
Komponent architektoniczny
Przedmiotowy wniosek jest w części zasadny. Zawiera on elementy składowe które mają
bezpośredni wpływ na poprawę dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie robót
budowlanych, montaż urządzeń oraz wyposażenie zawarte we wniosku w sposób znaczący i
bezpośredni poprawi dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a w szczególności
poruszające się na wózku, matek z małymi dziećmi czy osób starszych. Złożony Wniosek o
powierzenie grantu wymaga uzupełnień w zakresie rzeczowym i finansowym.
Komponent cyfrowy
Wdrożenie nowej wersji strony z uwzględnieniem zasad WCAG podniesie dostępność placówki w
obszarze cyfrowym. Należy przeszkolić personel placówki odpowiedzialny za tworzenie i edycję
treści na stronie.
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Komponent informacyjno-komunikacyjny
Wnioskodawca rzetelnie przygotował wyceny, opierając się na założeniu projektu. Wnioskowane
sprzęty poprawią dostępność placówki dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
I. Elementy wymagające wprowadzenia do wniosku o powierzenie grantu:
•

standard nr 37. Zapoznanie kadry szpitala z zasadami savoir-vivre’u w stosunku do osób ze
szczególnymi potrzebami – przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia dla 126 osób kadry
szpitala z zapoznania z zasadami savoir-vivre’u w stosunku do osób ze szczególnymi
potrzebami w podziale na grupy średnio po 25 osób w cenie do 17 250 zł brutto za całe
szkolenie.

II. Elementy wymagające usunięcia z wniosku o powierzenie grantu:
•

Dostępność strony internetowej szpitala

7. Rekomendacje zadań poprawiających dostępność (poza
wnioskiem o powierzenie grantu)
Poniższa tabela to zestawienie rekomendowanych zadań do wdrożenia przez placówkę, poza
obszarem objętym finansowaniem.
Tabela nr 4.
Obszar standardu

Architektoniczny

Nr i nazwa
standardu

Rekomendowane
zadanie

Wydzielenie
pomieszczenia dla osoby
z dzieckiem . Gabaryty
45 Pokój dla pomieszczenia , dostęp
osoby z dzieckiem do niego oraz
–
wymagania wyposażenie winno
obowiązkowe
spełniać wymogi
przewidziane
Standardem Dostępności
Szpitali

Uzasadnienie
rekomendacji
Powyższy zakres prac
znacząco wpłynie
znacząco na poprawę
dostępności dla osób
ze szczególnymi
potrzebami , m.in
opiekunów z dziećmi
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Cyfrowy

I. Dostępność
strony
internetowej
szpitala – zakres
ustawy o
dostępności

1 Informacja o
dostępnych
Informacyjnokomunikacyjny
formach
komunikacji –
wymagania
obowiązkowe

Dostosowanie strony
internetowej do
Standardu
WCAG 2.1

Brak dostosowanej
stony do Standardu
WCAG 2.1.

Rekomenduje
się
umieścić na głównej
tablicy informacyjnej
szpitala

Brak takich
informacji.

informacje o dostępnych
dla osób ze szczególnymi
potrzebami formach
komunikacji.

3 Wiadomości
tekstowe SMS,
MMS lub z
wykorzystaniem
Informacyjnokomunikacyjny komunikatorów
internetowych, w
tym chatbotów –
wymagania
obowiązkowe

Rekomenduje się
wprowadzenie usługi
kontaktu pacjenta ze
szpitalem z użyciem
wiadomości tekstowych
SMS, MMS lub z
wykorzystaniem
komunikatorów
internetowych.

4 Połączenia
wideo z
wykorzystaniem
Informacyjnokomunikacyjny komunikatorów
internetowych –
wymagania
obowiązkowe

Rekomenduje się
uruchomienie usługi
połączeń wideo pacjenta
Na dzień audytu brak
ze szpitalem z
takiej usługi.
wykorzystaniem
komunikatorów
internetowych.

Na dzień audytu brak
takiej usługi.
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Rekomenduje się
opracowanie i wdrożenie,
jako systemu
uzupełniającego do
zakupionych pętli
10 Uzupełniające
indukcyjnych,
systemy
wspomaganie
wspomagania
komunikacji z osobami z
komunikacji z
niepełnosprawnością
Na dzień audytu brak
Informacyjnokomunikacyjny osobami z
słuchu, nie
takiego systemu.
niepełnosprawnoś
korzystającymi z
cią słuchu –
aparatów słuchowych i
wymagania
nie posługujących się
dodatkowe
PJM, infografik opartych
np. na systemie Blissa, w
które zostaną
wyposażone rejestracje i
gabinety lekarskie.
Rekomenduje się
40 Oznaczenia
opracowanie i wdrożenie
identyfikujące
systemu identyfikacji
Informacyjnokomunikacyjny personel szpitala – personelu pod kątem
wymagania
wykonywanego zawodu,
obowiązkowe
spełniającego wymogi
SDS.

Na dzień audytu
identyfikacja
personelu nie jest
zgodna z zapisami
SDS.

Załączniki
1. Lista sprawdzająca.
2. Raport z dostępności cyfrowej strony Szpitala.
Podpis kierownika zespołu audytowego:
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