
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ¿¿^grudnia 2016 r.

ZP-ZPSM.9612.31.2016.BS

Pani
Wacława Ewa Jamróg
ul. Jana Pawła II 3 
58-140 Jaworzyna Śląska

Wystąpienie pokontrolne 

Dnia 10 listopada 2016 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), § 14 Zarządzenia Nr 286 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych 

przez Wojewodę Dolnośląskiego, zespół kontrolerów w składzie:

1. Barbara Smektała -  inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu, 

nr legitymacji służbowej 19/12,

2. Beata Kochanowska-Chrobak -  starszy specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, nr legitymacji 

służbowej 34/15,

na podstawie upoważnień nr 473 i 474 podpisanych z upoważnienia Wojewody 

Dolnośląskiego w dniu 8 listopada 2016 r. przez Panią Jolantę Snopko -  Dyrektora Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

przeprowadził czynności kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym 

pn. Wacława Ewa Jamróg, ul. Jana Pawła II 3, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą 

oraz realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami i dziećmi (od 2 miesiąca 

życia do 5 roku życia) sprawowanej przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.



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. ZP-ZPSM.9612.31.2016.BS, podpisanym przez 

Panią Wacławę Ewę Jamróg -  właściciela podmiotu leczniczego, w dniu 12 grudnia 2016 r. 

bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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 ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

1. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia 

zdrowotne w zakresie opieki nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

a) błędnie wskazanego w Regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą przelicznika stosowanego do obliczania wysokości opłaty za udostępnianie

dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, co narusza art. 28 ust. 4 pkt 3 

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

b) braku określenia w ww. Regulaminie:

- struktury organizacyjnej zakładu leczniczego, co jest niezgodne art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o działalności leczniczej,

- organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz 

warunków współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego efektywnego 

funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, 

rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, co jest niezgodne z dyspozycja zawartą 

w art. 24 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy,

- warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 

w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji

pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania, co jest niezgodne z wytycznymi

zawartymi w 24 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

1. zabezpieczenie kadrowe związane z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych 

oceniono pozytywnie,

2. zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie,
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3. realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami i dziećmi (od 2 miesiąca 

życia do 5 roku życia), sprawowanej przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej 

oceniono pozytywnie,

4. prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie 

z uchybieniami.

Stwierdzone uchybienie dotyczyło braku numerów PESEL pacjentów w dokumentacji 

medycznej zbiorczej, tj. w Książce pracy terenowej pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej, co narusza dyspozycję zawartą w § 11 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 

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

Pani Wacława Jamróg w piśmie z dnia 12 grudnia 2016 r., które wpłynęło do 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu w dniu 15 grudnia 2016 r., poinformowała jednostkę kontrolującą o zrealizowaniu 

wskazanych w trakcie czynności kontrolnych uchybień i nieprawidłowości.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla 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. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.
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