
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
/)

Wrocław, dnia Jj  listopada 2016 r.

ZP-ZPSM.9612.12.2016.IS

Pani
Agnieszka Gralak-Słonina
Dyrektor ZOZ
Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi 
ul. Hoża 11 
59-500 Złotoryja

Wystąpienie pokontrolne

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

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), zwanej dalej ustawą, w związku z § 14 Zarządzenia Nr 428 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez 

Wojewodę Dolnośląskiego oraz na podstawie imiennych upoważnień Nr 289 i Nr 290 z dnia 

23 sierpnia 2016 r., zespół kontrolerów w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

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

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, 

w dniach 6 września 2016 r. i 7 września 2016 r. przeprowadził bezpośrednie czynności 

kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W ZŁOTORYI prowadzącym zakład leczniczy pod nazwą CAŁODOBOWE CENTRUM 

MEDYCZNE ZOZ ZŁOTORYJA, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach: 

ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym, dokumentowanie udzielonych świadczeń

1



zdrowotnych oraz realizacja i dokumentowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad 

kobietą rodzącą, położnicą i noworodkiem zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

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

Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień byli:

Pani Agnieszka Gralak-Słonina, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi -  

od dnia 1 grudnia 2015 r.,

Pan Mariusz Misiuna, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi -  do dnia 

25 listopada 2015 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. ZP-ZPSM.9612.12.2016.IS, podpisanym przez kontrolowany 

podmiot w dniu 5 października 2016 roku bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze 

wystąpienie pokontrolne.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych ustalono, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego przez Powiat Złotoryj ski oraz Zespół Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Złotoryi przy ul. Hożej 11 (zwany dalej „ZOZ”) został wyłoniony 

dzierżawca ZOZ pod nazwą Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. z siedzibą 

w Złotoryi przy ul. Hożej 11 (zwany dalej „Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka”), który 

będzie kontynuować działalność medyczną dotychczas świadczoną przez ZOZ. W dniu 

29 grudnia 2015 r. strony podpisały umowę dzierżawy pomieszczeń i urządzeń, zgodnie 

z postanowieniami której ZOZ przekazuje a Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka z dniem 

1 września 2016 r. przejmuje prawa i obowiązki w zakresie świadczenia usług medycznych. 

Z powyższego wynika, że kontrolowany podmiot leczniczy w dniu 6 września 2016 r. 

nie zapewniał pomieszczeń i urządzeń zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 1 

pkt 1) i 3) ustawy o działalności leczniczej, w związku z czym odstąpiono od oględzin 

pomieszczeń.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego 

podmiotu leczniczego w obszarze objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.



1. Kontrolowany podmiot posiadał regulamin organizacyjny opracowany na podstawie 

wymagań określonych w art. 23 i 24 ustawy.

W § 46 ust. 1 pkt 3) regulaminu określono maksymalną wysokości opłaty za sporządzenie 

wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, 

która nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, co jest niezgodne 

z wytycznymi określonymi w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

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

2. W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych ustalono na podstawie 

dokumentów określających ustalony dla poszczególnych komórek organizacyjnych 

poziom obsady pielęgniarskiej wraz z podziałem na miejsca zatrudnienia, 

że w kontrolowanym podmiocie leczniczym zostały opracowane minimalne normy 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach. Normy te wyliczone 

zostały na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 

i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1545). Z danych wynika, że przewidziano zatrudnienie w liczbie 13 etatów 

położnych w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz 7 etatów pielęgniarek lub 

położnych w oddziale neonatologicznym. W okresie objętym kontrolą w oddziale 

ginekologiczno-położniczym zatrudnionych było 10 położnych i 1 pielęgniarka, 

a w oddziale neonatologicznym 2 położne i 4 pielęgniarki, co jest niezgodne z wyżej 

wyliczoną minimalną normą zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrolowanych 

oddziałach.

3. Na podstawie dołączonych do dokumentów kadrowych zaświadczeń ukończenia kursu 

z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, ustalono, że personel 

medyczny zatrudniony w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym 

posiadał kwalifikacje w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, co jest 

zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 10 części I 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), zwane dalej 

„rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej”.
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Z analizy dokumentów tj. regulaminu organizacyjnego, opisów stanowisk pracy 

położnych i pielęgniarek, zakresów obowiązków służbowych, uprawnień 

i odpowiedzialności i wyliczonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 

i położnych w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym oraz 

wyjaśnień Pani Marii Wojnickiej, Przełożonej Pielęgniarek, upoważnionej do udzielania 

wyjaśnień wynika, że organizacja ww. oddziałów uniemożliwiała sprawowanie opieki 

pielęgnacyjnej nad położnicą i zdrowym noworodkiem, przebywających razem w sali 

w oddziale położniczym, przez jeden wspólny personel. Jest to niezgodne 

z wymaganiami określonymi w części XII ust. 4 załącznika do rozporządzenia w sprawie 

standardów opieki okołoporodowej. Sprawowanie opieki nad położnicą i noworodkiem 

odbywało się na zasadzie ścisłej współpracy personelu oddziałów z zachowaniem 

przestrzegania obowiązujących standardów opieki nad matką i dzieckiem.

Zbiorcza dokumentacja medyczna:

w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym książki raportów 

pielęgniarskich prowadzone były zgodnie z wymaganiami określonymi 

w § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), zwanej dalej rozporządzeniem o dokumentacji 

medycznej,

w sali porodowej prowadzona była w wersji papierowej jedna księga sali porodowej 

i noworodków, w której sposób oznaczenia lekarza albo położnej przyjmujących 

poród był niezgodny z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

w sprawie dokumentacji medycznej oraz brak było: oznaczenia grupy krwi i czynnika 

Rh pacjentki, informacji o zastosowanych lekach, rodzaju znieczulenia zastosowanego 

u pacjentki, jeżeli było wykonane i jego szczegółowego opisu oraz oznaczenia lekarza 

anestezjologa, czasu trwania poszczególnych okresów porodu, adnotacji o miejscu, 

do którego pacjentka została wypisana z bloku porodowego albo sali porodowej, 

co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w § 34 pkt 4), 7), 8), 11) 

ww. rozporządzenia.

W karcie położniczej oraz historii rozwoju noworodka, prowadzonej w kontrolowanych 

oddziałach stwierdzono brak numeracji stron, co jest niezgodne z wymaganiami 

określonymi w § 5 rozporządzenia o dokumentacji medycznej.



7. Karty położnicze, poddane kontroli pod kątem realizowania i dokumentowania 

świadczeń zdrowotnych udzielanych kobietom rodzącym i położnicom po porodach 

drogami natury, w przebiegu porodu fizjologicznego, na podstawie przepisów 

rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej, nie zawierały:

w 58% dołączonego plan porodu;

w 100% dokumentacji dokonano wpisów dotyczących oznakowania noworodka 

o treści „oznakowano zgodnie z ustawą”. Informacja umieszczona w dokumentacji 

medycznej jest niezgodna z wymaganiami określonymi w części X ust. 3 pkt 2) 

załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

8. Historie rozwoju noworodków, poddane kontroli pod kątem realizowania 

i dokumentowania świadczeń zdrowotnych udzielanych noworodkom po porodach 

drogami natury, na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie standardów opieki 

okołoporodowej, nie zawierały:

zdiagnozowanego i odnotowanego problemu przy stwierdzonym nieskutecznym 

karmieniu piersią, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w części XII ust. 8 

piet 4) załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi zakończył działalność medyczną z dniem 1 września

2016 r., w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla kierownika kontrolowanego podmiotu 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.
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