
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZPSM.9612.60.2016.BWK

Wrocław, dnia ' '  października 2016 r.

Pani/Pan
Melania Adamiak-Kaptur 
Sławomir Majewski 
Bożena Grzebieluch 
Renata Jaworska-Dawid 
Lucyna Staniszewska 
Iwona Borowska 
Wspólnicy spółki cywilnej 
Centrum Medycznego „Astra” S. C. 
ul. Karola Marksa 10A 
58-260 Bielawa

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej, 

w związku z § 14 Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. 

w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz 

na podstawie imiennego upoważnienia Nr 225 z dnia 15 lipca 2016r., zespół kontrolerów 

w składzie:

Beata Wemik-Kitzol -  inspektor wojewódzki, w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu,

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, 

w dniu 27 lipca 2016 roku, przeprowadził czynności kontrolne w trybie zwykłym 

w podmiocie leczniczym pn. Centrum Medyczne „Astra” S.C. Adamiak-Kaptur Melania, 

Majewski Sławomir, Grzebieluch Bożena, Jaworska-Dawid Renata, Staniszewska Lucyna, 

Borowska Iwona, z siedzibą przy ul. Karola Marksa 10A, 58-260 Bielawa, prowadzącym 

zakład leczniczy pn. Centrum Medyczne „Astra” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
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Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz realizacja 

i dokumentowanie profilaktycznej opieki nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem 

i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli, sygn. PS-ZPSM.9612.60.2016.BWK, podpisanym 

w dniu 14 września 2016 r., przez Pana Sławomira Majewskiego wspólnika upoważnionego 

do reprezentowania spółki, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie 

pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego 

podmiotu leczniczego w  obszarze objętym kontrolą oceniono negatywnie.

Dokonując oceny zastosowano kryteria legalności i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną 

uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

I. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych

świadczeń zdrowotnych oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na tablicy informacyjnej umieszczonej w przedsionku holu głównego, nie były 

wyeksponowane informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych 

w komórkach organizacyjnych: „Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej” oraz 

„Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej”. Brak było również informacji 

skierowanej do kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu oraz w  ciąży wysokiego ryzyka, 

zamieszczonej w ogólnie dostępnym miejscu o możliwości objęcia opieką od 21 tygodnia 

ciąży do terminu rozwiązania przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, co jest 

niezgodne z przepisami zawartymi w art. 14 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) zwanej dalej ustawą 

o działalności leczniczej.

II. Spełnianie warunku posiadania regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego

działalność leczniczą, wymaganego art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej oceniono 

pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolowany podmiot w dniu kontroli posiadał regulamin organizacyjny, który nie 

uwzględniał funkcjonującej w kontrolowanym zakładzie leczniczym struktury organizacyjnej, 

jak również opisu, organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, warunków
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współdziałania tych komórek, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania 

kontrolowanego podmiotu leczniczego pod względem: diagnostyczno-leczniczym,

pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, co jest niezgodne 

z przepisami zawartymi w art. 24 ust. 1 pkt 3) i pkt 7) wyżej wymienionej ustawy. W §12 

regulaminu organizacyjnego określono zasady dotyczące procedury, terminu i wysokości 

opłaty pobieranej za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi. W załączniku nr 1 

do regulaminu organizacyjnego - Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, wskazano opłatę za 

udostępnienie 1 strony wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym 

nośniku danych, w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej 

w wysokości 6,00 zł, co jest niezgodne z art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.).

III. Warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty 

lecznicze określone w części III ust 3 oraz ust 4 pkt 1) i pkt 2) załącznika nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 86), 

zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych, oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

1. W gabinecie położnej podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzono brak szafki do 

przechowywania dokumentacji medycznej posiadającej zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieupoważnionych, co jest niezgodne z częścią III ust. 3 pkt 2) załącznika nr 3 do wyżej 

wymienionego rozporządzenia oraz z § 74 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 roku w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

2. W neseserze położnej podstawowej opieki zdrowotnej brak było kompletnego zestawu 

przeciwwstrząsowego, testu do oznaczania poziomu cukru we krwi, glukometru oraz zestawu 

do porodu nagłego, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 Część 

III ust. 4 pkt 2) do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

IV. Dokumentowanie realizowanych świadczeń zdrowotnych, a w  szczególności 

prowadzenie zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej dla objętych opieką 

położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia w oparciu

0 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu

1 wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2069) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej oceniono 

negatywnie.



1. W kontrolowanej placówce stwierdzono brak prowadzenia przez podmiot leczniczy 

zbiorczej dokumentacji medycznej dotyczącej ogółu pacjentów lub określonych grup 

pacjentów, korzystających ze świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: rejestru przyjętych 

zgłoszeń o porodzie, książki noworodków oraz zbiorczej dokumentacji położnej, co jest 

niezgodne z przepisami zawartymi w §2  ust.l pkt 2) oraz §39 pkt 3) rozporządzenia 

w sprawie dokumentacji medycznej.

2. Indywidualną dokumentację medyczną, prowadzoną przez położną podstawowej 

opieki zdrowotnej, w zakresie dokumentowania świadczeń zdrowotnych 

u noworodka/niemowlęcia, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. W kartach wizyty 

patronażowej:

nie odnotowano rozpoznania problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, co jest 

niezgodne z § 41 ust. 5 pkt 4) rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, 

nie odnotowano planu opieki położniczej nad noworodkiem, co jest niezgodne z § 41 

ust. 5 pkt 4), rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, 

w dokumentacji medycznej położna udzielająca świadczeń zdrowotnych, nie 

poświadczała danymi identyfikującymi położną dokonywanych wpisów co jest 

niezgodne z § 41 ust. 5 pkt 5), w związku z § 10 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia w sprawie 

dokumentacji medycznej.

3. Nie prowadzono indywidualnej, wewnętrznej dokumentacji medycznej 

dokumentującej realizację świadczeń zdrowotnych nad położnicą, co jest niezgodne 

z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 1), ust. 3 pkt 1) i § 4 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie dokumentacji medycznej.

V. Realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, położnicą,

noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia przez położną podstawowej 

opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w  sprawie standardów 

postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 

okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego 

porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem oceniono negatywnie.

1. Nie dokumentowano udzielonych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej 

świadczeń zdrowotnych wobec położnic, co jest niezgodne z przepisami zawartymi w części 

XIV ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania 

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w części II Załącznika Nr 3 do
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rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz §4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 

medycznej.

2. Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad noworodkiem przez położną 

podstawowej opieki zdrowotnej.

W dokumentacji wykonanych wizyt patronażowych przez położną podstawowej opieki 

zdrowotnej brak było informacji dotyczących:

oceny wykonania badań przesiewowych i szczepień,

sformułowanej diagnozy jak również ustaleń co do hierarchii podjętych działań, 

oceny realizacji ustalonych zaleceń dotyczących opieki i pielęgnacji noworodka, 

edukacj i pacj entki i udzielanie j ej niezbędnych porad, 

co jest niezgodne z przepisami zawartymi w  części II załącznika nr 3 „Warunki realizacji 

wizyt patronażowych” rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz 

przepisami zawartymi w części XIV ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 

września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 

w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1132).

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się poniższe zalecenia 

pokontrolne:

1. Oznakować komórki organizacyjne: „Gabinet położnej podstawowej opieki

zdrowotnej” oraz „Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej” i zamieścić 

informację o zakresach udzielanych świadczeń zdrowotnych w miejscu ogólnie dostępnym 

oraz o możliwości objęcia opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, kobiet 

w  ciąży o fizjologicznym przebiegu oraz w ciąży wysokiego ryzyka, od 21 tygodnia ciąży do 

terminu rozwiązania, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

2. Dostosować do stanu faktycznego zapisy w Regulaminie organizacyjnym dotyczące 

organizacji, zakresu i zadań realizowanych przez komórki organizacyjne oraz opracować 

schemat funkcjonującej w zakładzie leczniczym struktury organizacyjnej zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 3) i pkt 7) ustawy o działalności leczniczej. 

Ponadto należy prawidłowo ustalić wysokość opłaty za udostępnienie 1 strony wciągu,
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odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych zgodnie z art. 

24 ust. 1 pkt 9) ustawy o działalności leczniczej, w związku z art. 28 ust. 4 pkt 3) ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 186 ze zm.).

3. Dokumentować realizowane świadczenia zdrowotne, a w szczególności prowadzić 

zbiorczą dokumentację medyczną dotyczącą położnic, noworodków i niemowląt do 

ukończenia 2 miesiąca życia oraz indywidualną dokumentację medyczną w  oparciu 

o przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania.

4. W indywidualnej dokumentacji medycznej, prowadzonej przez położną podstawowej 

opieki zdrowotnej, w postaci Karty wizyty patronażowej u noworodka:

odnotowywać rozpoznane problemy pielęgnacyjne i psychospołeczne, zgodnie § 41 ust.

5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w  sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069),

opracować i dokumentować plan opieki położniczej nad noworodkiem, zgodnie § 41 ust. 

5 pkt 4) ww. rozporządzenia,

dokonywać identyfikacji położnej udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z § 41 

ust. 5 pkt 5), w związku z § 10 ust. 1 pkt 3. ww. rozporządzenia.

5. Uzupełnić wyposażenie nesesera położnej podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie 

z wymogami zawartymi w części III ust. 4 pkt 2) załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

6. Dostosować pomieszczenie lub szafę w gabinecie położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej do wymagań zawartych w części III ust. 3 pkt 2) załącznika nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej ((j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 86) oraz w § 74 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

7. Realizować świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad położnicą, zgodnie 

z przepisami zawartymi w  części XIV ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także 

w części II Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.



8. Realizować i odnotowywać w dokumentacji medycznej wizyty patronażowe nad 

noworodkiem z uwzględnieniem:

oceny wykonania badań przesiewowych i szczepień,

diagnozy sformułowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej jak również 

ustaleń co do hierarchii podjętych działań,

oceny realizacji ustalonych zaleceń dotyczących opieki i pielęgnacji noworodka, 

edukacji pacjentki i udzielania jej niezbędnych porad, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w części II załącznika nr 3 „Warunki realizacji wizyt 

patronażowych” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 86) oraz w części XIV ust. 4 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych , z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 

w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1132).

Wspólnicy spółki cywilnej pn.: Centrum Medyczne „Astra” S.C. Adamiak-Kaptur Melania, 

Majewski Sławomir, Grzebieluch Bożena, Jaworslca-Dawid Renata, Staniszewska Lucyna, 

Borowska Iwona, z siedzibą przy ul. Karola Marksa 10A, 58-260 Bielawa, Pani Melania 

Adamiak-Kaptur, Pan Sławomir Majewski, Pani Bożena Grzebieluch, Pani Renata Jaworslca- 

Dawid, Pani Lucyna Staniszewska, Pani Iwona Borowska, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zobowiązani są do zrealizowania zaleceń 

pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub 

przyczynie niewykonania.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu 

leczniczego.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdego wspólnika spółki cywilnej i dla przeprowadzającego kontrolę.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Z yp. W O JF W O D Y  DO LN O ŚLĄSKIEGO




