
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /< i  stycznia 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.36.2016.BS

Pani
Edyta Misztal-Szczerbaty
Prezes
CENTRUM PIELĘGNIARSTWA 
I REHABILITACJI 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Siemianicka 13 
55-120 Oborniki Śląskie

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 ze zm.), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej, 

§ 14 Zarządzenia Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie 

kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz na podstawie imiennych 

upoważnień n r5 38 i5 3 9z  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, 

w dniu 30 listopada 2016 r. przeprowadził bezpośrednie czynności kontrolne w trybie 

zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą CENTRUM PIELĘGNIARSTWA 

I REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

ul. Siemianicka 13, 55-120 Oborniki Śląskie.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz realizacji 

standardów postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej 

przez pielęgniarkę/ higienistkę szkolną.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.
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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 osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań 

w kontrolowanym zakresie była Pani Edyta Misztal-Szczerbaty, Prezes Zarządu.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. ZP~ZPSM.9612.36.2016.BS, podpisanym przez Panią Edytę 

Misztal-Szczerbaty w dniu 30 grudnia 2016 roku bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję 

niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego 

podmiotu leczniczego w obszarze objętym kontrolą oceniono pozytywnie
f

z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

1. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia zdrowotne 

w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Stwierdzono, że regulamin organizacyjny opracowany był niezgodnie z wytycznymi zawartymi 

w art. 24 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ustawy o działalności leczniczej. 

W dokumencie nie określono:

struktury organizacyjnej zakładu leczniczego,

przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych, 

organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz 

warunków współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego 

funkcjonowania pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, 

rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 

w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji 

pacjentów oraz ciągłości procesu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy 

lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, 

wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony 

w art. 28 ust. 4 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

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

Ustalono także, że przenośne apteczki pierwszej pomocy znajdujące się w kontrolowanych 

Gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie były wyposażone w zastawy
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przeciwwstrząsowe, co jest niezgodne z wytycznymi zawartymi ust. 4 pkt 2, części III 

załącznika nr 4, 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), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ;

2. Realizację standardów postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami 

sprawowanej przez pielęgniarkę/ higienistkę szkolną oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Stwierdzono, że u uczniów klas piątych, w okresie objętym kontrolą, nie wykonywano testu 

do wykrywania zaburzeń widzenia barw, co jest niezgodne z dyspozycją zawartą w części II 

załącznika nr IV do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.

3. Powadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Dokumentacja medyczna uczniów indywidualna i zbiorcza prowadzona była w formie 

papierowej.

Stwierdzono, że:

- dokumentacja medyczna indywidualna (Karta zdrowia ucznia, Wkładka do karty zdrowia 

ucznia, Karta wywiadu środowiskowego ucznia, Karta badań profilaktycznych ucznia klasy "0" 

szkoły podstawowej, Karta badań profilaktycznych ucznia III klasy szkoły podstawowej, Karta 

badań profilaktycznych ucznia I klasy gimnazjum) i zbiorcza (listy klasowe) zawierała 

nieprawidłowe oznaczenie podmiotu leczniczego, tj. nie uwzględniono nazw komórek 

organizacyjnych, w których udzielono świadczeń zdrowotnych i ich kodów resortowych 

stanowiących część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co jest niezgodne 

z wytycznymi zawartymi w § 10 ust. 1 plct.le oraz § 11 Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 

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

sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), zwane dalej rozporządzeniem w 

sprawie dokumentacji medycznej,

- dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza nie zawierała numeracji stron, co jest 

niezgodne z dyspozycją zawartą w § 5 ww. rozporządzenia.

- w Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 33, 

55-120 Oborniki Śląskie, dokumentacja medyczna przechowywana była w szafce lcartotecznej 

niezamykanej na klucz. Do gabinetu miały dostęp osoby nieupoważnione, co oznacza, 

że dokumentacja medyczna nie była odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, powyższe jest niezgodne 

z dyspozycją zawartą w § 74 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
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Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. umieścić w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego informacje wymienione 

w pkt 2 wystąpienia pokontrolnego, zgodnie art. 24 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ustawy,

2. wyposażyć przenośne apteczki pierwszej pomocy w zastawy przeciwwstrząsowe, zgodne 

z wytycznymi zawartymi ust. 4 pkt 2, części III załącznika nr 4, do rozporządzenia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

3. wykonywać testy przesiewowe u uczniów klas piątych szkoły podstawowej zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w części II załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu POZ,

4. stosować w dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej oznaczenie podmiotu 

leczniczego zgodne z wytycznymi zawartymi w § 10 ust. 1 pkt.le oraz § 11 rozporządzenia 

w sprawie dokumentacji medycznej,

5. numerować strony w dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, zgodnie 

z przepisami zawartymi w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej,

6. zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację medyczną przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, 

zgodnie z § 74 ww. rozporządzenia.

Pani Edyta Misztal-Szczerbaty, Prezes Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązana jest do zrealizowania zaleceń 

pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie 

niewykonania.

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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