
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia oi< marca 2016 r.

PS-ZPSM.9612.7.2016.BWK

Pan
Mirosław Jagiełło
Prezes Zarządu
„PRZYCHODNIA NA BISKUPINIE” 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
we Wrocławiu

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 20011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), w związku z § 14 Zarządzenia Nr 428 

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

prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz imiennego upoważnienia Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn.PS-ZPSM.0030-20/16, zespół kontrolny 

w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki, w Wydziale Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu 

kontrolnego,

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

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler

w dniu 22 stycznia 2016 roku i 25 stycznia 2016 roku, przeprowadził w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego PRZYCHODNIA NA BISKUPINIE, 51-642 Wrocław, ul. Karola 

Olszewskiego 21, czynności kontrolne w trybie zwykłym w zakresie realizacji świadczeń 

zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem. 

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r. Kontrolą objęto okres 

od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
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Szczegółowe ustalenia przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, 

sygn. PS-ZPSM.9612.7.2016.IS, przesłanym Panu pismem z dnia 8 lutego 2016 r. Protokół 

kontroli został podpisany przez Prezesa Zarządu -  Pana Mirosława Jagiełło w dniu 12 lutego 

2016 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za 

wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był Pan Mirosław Jagiełło.

W związku z przedmiotową kontrolą przekazuję Panu niniejsze wystąpienie 

pokontrolne.

W zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem opieki 

profilaktycznej nad matką i dzieckiem wydaję ocenę pozytywną z uchybieniami.

Dokonując oceny zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, opisana w Regulaminie 

Organizacyjnym była zgodna z zapisem w Księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę 

Dolnośląskiego oraz ze stwierdzonym stanem faktycznym. W zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiadało następujące komórki 

organizacyjne:

- Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych;

- Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci;

- Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

- Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

- Punkt szczepień;

- Gabinet zabiegowy.

W trakcie kontroli podmiotu leczniczego kontrolujący przeprowadzili wizję lokalną. 

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego było oznakowane na zewnątrz i wewnątrz budynku. 

Ustalono, że Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się na pierwszym 

piętrze podmiotu leczniczego, w Poradni dla kobiet. Oznakowany był on napisem: „Położna 

środowiskowo-rodzinna”. Na drzwiach znajdował się harmonogram pracy położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej, który określał udzielanie świadczeń zdrowotnych zarówno 

w środowisku jak i w gabinecie.

Na tablicy przed wejściem brak było informacji dotyczącej działalności komórki 

organizacyjnej „Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej”. Zostało to uzupełnione 

w trakcie trwania kontroli.

2. Kontrolowany podmiot w dniu kontroli posiadał Regulamin Organizacyjny „Przychodni na 

Biskupinie” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadzony Zarządzeniem
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Nr 5/2012 Prezesa z dnia 31.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia „Regulaminu 

Organizacyjnego” opracowany zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej.

W Rozdziale X. § 25 Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, 

określono zasady pobierania opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub 

jego opiekunowi prawnemu. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Pan Mirosław 

Jagiełło, Prezes Zarządu podmiotu leczniczego pn. „PRZYCHODNIA NA 

BISKUPINIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokonał do 

Regulaminu korekty dotyczącej procedury, terminu i wysokości opłaty za udostępnienie 

dokumentacji medycznej zgodnie z art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

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

maksymalnej opłaty przyjęto przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, począwszy 

od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), która wynosi 0,81 zł za 

jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej. Informację z aktualną kwotą pobieraną za 

udostępnienie jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej umieszczono na tablicy 

informacyjnej znajdującej się obok rejestracji, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w 

czasie trwania czynności kontrolnych

3. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej był wyposażony zgodnie z wytycznymi 

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

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

Położna podstawowej opieki zdrowotnej korzystała również z wyposażenia znajdującego się 

w gabinecie zabiegowym. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem posiadała 

neseser do pracy w środowisku, w którym stwierdzono brak :

- zestawu przeciwwstrząsowego;

- glukometru;

- zestawu do porodu nagłego;

- maseczki twarzowej do prowadzenia oddechu zastępczego.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wszystkie brakujące elementy wyposażenia 

zostały uzupełnione.



4. W podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem

realizowały dwie położne podstawowej opieki zdrowotnej posiadające odpowiednie 

kwalifikacje: aktualne prawo wykonywania zawodu i kursy kwalifikacyjne.

5. .Położna podstawowej opieki zdrowotnej posiadała dokumentację medyczną, w której

opisane były udzielane świadczenia zdrowotne kobietom ciężarnym, położnicom 

i noworodkom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu je j 

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

Położna podstawowej opieki zdrowotnej prowadziła zbiorczą dokumentację medyczną 

w postaci:

- rejestru zgłoszeń urodzonych noworodków;

- książki noworodków;

- rejestru wykonanych u pacjentek badań piersi;

- zbiorczej dokumentacji medycznej pacjentów objętych opieką.

Dokumentacja zbiorcza zawierała zgodnie z ww. rozporządzeniem:

- oznaczenie podmiotu (§10 ust. 1 pkt 1;);

- numer kolejny wpisu;

- imię i nazwisko pacjenta oraz jego numer PESEL;

- oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych(§ 10 ust. pkt 3 lit. a-d;);

- datę dokonania wpisu oraz istotne informacje zgodnie z przeznaczeniem dokumentacji.

W kontrolowanej komórce organizacyjnej Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

prowadzona była także indywidualna dokumentacja medyczna pod nazwą: 

karta opieki nad kobietą ciężarną, 

karta opieki nad położnicą,

- karta opieki nad noworodkiem/niemowlęciem do ukończenia 42 dnia życia.

Dokumenty te zawierały informacje dotyczące przebiegu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych przez położne podstawowej opieki zdrowotnej. W indywidualnej dokumentacji 

medycznej dotyczącej wizyt patronażowych u noworodka odnotowano brak pisemnej 

informacji o przekazaniu opieki nad dzieckiem pielęgniarce podstawowej opieki 

zdrowotnej. Położna wyjaśniła, że omawia stan każdego pacjenta i niezbędne informacje 

przekazuje ustnie.



Poza tym innych uchybień dotyczących prowadzonej dokumentacji indywidualnej i zbiorczej 

nie stwierdzono.

6. Położne podstawowej opieki zdrowotnej realizowały i dokumentowały świadczenia 

zdrowotne w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem 

do ukończenia 2 miesiąca życia 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 roku 

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 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1100 ze 

zm.).

Położne podstawowej opieki zdrowotnej realizowały wizyty patronażowe u położnic 

i noworodków. Objęły opieką 60 położnic i 60 noworodków, u których wykonały od 4 do 

9 wizyt patronażowych. W zakresie realizowanych zadań, współpracowały z lekarzem 

rodzinnym oraz z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez kontakt bezpośredni 

lub telefoniczny. Informowały kierownika podmiotu leczniczego ustnie lub pisemnie, 

poprzez złożenie stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej, o sytuacjach trudnych oraz 

w przypadku zaobserwowania przemocy lub innych występujących problemów 

i nieprawidłowości. Przekazywały ustnie pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej opiekę 

sprawowaną nad niemowlęciem.

W okresie objętym kontrolą położne podstawowej opieki zdrowotnej realizowały również 

profilaktyczną opiekę nad kobietą ciężarną w zakresie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży 

wysokiego ryzyka, przygotowując kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa. Świadczeń 

udzielano w formie indywidualnych wizyt domowych lub w gabinecie. Położne obejmowały 

opieką kobiety ciężarne od 21 tygodnia trwania ciąży. Kobiety te pozyskiwały informację 

o prowadzonej edukacji przedporodowej umieszczonej na drzwiach gabinetu położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej. W okresie objętym kontrolą położna podstawowej opieki 

zdrowotnej objęła opieką trzy zadeklarowane kobiety ciężarne.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, w podmiocie leczniczym ’’PRZYCHODNIA NA 

BISKUPINIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu oraz 

wobec usunięcia w trakcie trwania postępowania kontrolnego, uchybień w ocenianych 

obszarach, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
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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. ’ ;

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a
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