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Wystąpienie pokontrolne 

Dnia 25 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 oraz na podstawie upoważnień nr 528 i 529 z dnia 

23 listopada 2016 r., zespół kontrolerów w składzie: Barbara Smektała -  inspektor 

wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki 

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

kontroler, przeprowadził czynności kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym 

pn.- ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH W KOSTOMŁOTACH, ul. Szpitalna 13, 

55-311 Kostomłoty.

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).

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.9612.33.2016.BS, podpisanym przez



Pana Eugeniusza Lipowczyka -  Kierownika podmiotu leczniczego, w dniu 21 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.

Stwierdzono:

a) niezgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do księgi rejestrowej prowadzonej dla kontrolowanego podmiotu leczniczego. 

Według stanu na dzień 25 listopada 2016 r. do księgi rejestrowej wpisane były 

33 komórki organizacyjne. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że 

w 21 komórkach organizacyjnych zaprzestano wykonywania świadczeń zdrowotnych, 

co nie zostało zgłoszone do organu prowadzącego rejestr. Powyższe narusza przepis 

art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie 

z którym podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest 

obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych 

objętych rejestrem w terminie 14 dni od daty ich powstania.

b) na tablicy zlokalizowanej wewnątrz budynku umieszczono informacje o rodzaju 

i zakresach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podane informacje były niezgodne 

ze stwierdzonym stanem faktycznym. Oprócz informacji o funkcjonujących 

w podmiocie leczniczym komórkach organizacyjnych do wiadomości publicznej 

podano, jako funkcjonujące, także te komórki organizacyjne, w których świadczenia 

zdrowotne nie były udzielane, a które nie zostały wykreślone z rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, co jest niezgodne z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 12 ustawy o prawach pacjenta 

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

c) w § 21 ust. 3 regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego określono 

maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej na 

elektronicznym nośniku danych w wysokości nieprzekraczającej 0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego 

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co jest niezgodne



z wymaganiami określonymi w art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

d) nie podano do wiadomości pacjentów informacji o wysokości opłaty za udostępnianie 

dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ww. ustawy, co jest 

niezgodne z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2. zabezpieczenie kadrowe związane z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych 

oceniono pozytywnie,

3. zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie,

4. realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami i dziećmi (od 2 miesiąca 

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

oceniono pozytywnie,

5. prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie 

z uchybieniami.

W dokumentacji medycznej zbiorczej (Książce bilansów, Książce grup dyspanseryjnych, 

Książce noworodków, Książce pracy terenowej, Książce szczepień ochronnych, Zeszycie 

odczynów poszczepiennych) i w dokumentacji medycznej indywidualnej (historii zdrowia 

i choroby dotyczącej pielęgniarskiej opieki środowiskowej), stwierdzono brak numeracji 

stron, co jest niezgodne z § 5 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).

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością określoną w pkt. a) wystąpienia 

pokontrolnego, należy złożyć w aplikacji rpwdl.csioz.gov.pl kompletny wniosek o wpis 

zmian w zakresie dostosowania zapisu w księdze rejestrowej do stanu faktycznego, 

zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o działalności leczniczej,

2. podać do wiadomości pacjentów aktualne informacje o rodzaju prowadzonej działalności

leczniczej oraz zakresach udzielanych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 24 ust. 2 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 12 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

3. ustalić prawidłowo maksymalną stawkę za udostępnianie dokumentacji medycznej na

elektronicznym nośniku danych, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 28 ust. 4 piet 3 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 

podać do wiadomości pacjentów informacje o wysokości pobieranych opłat 

za udostępnianie dokumentacji medycznej,

4. numerować strony w dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, 

zgodnie z przepisami zawartymi w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia



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

sposobu jej przetwarzania.

Pan Eugeniusz Lipowczyk, Dyrektor podmiotu leczniczego, w terminie 30 dni 

od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązany jest do

wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego 

pn. ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH W KOSTOMŁOTACH, ul. Szpitalna 13, 

55-311 Kostomłoty.

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.

zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich
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