
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Lf  czerwca 2018 r.

ZP-ZPSM.9612.21.2018.IS

Pani
Ewa Szczepkowska
p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bogatyni

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności 

leczniczej”, w związku z § 14 Zarządzenia Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego 

oraz na podstawie imiennych upoważnień: nr 243 z dnia 19 kwietnia 2018 r. i nr 275 z dnia 

9 maja 2018 r., zespół kontrolerów w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

Urszula Kurowska -  specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, 

w dniach 11 maja 2018 r. i 14 maja 2018 r. przeprowadził bezpośrednie czynności kontrolne 

w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Bogatyni z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 15, prowadzącym zakład 

leczniczy pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Stacjonarne 

i całodobowe świadczenia szpitalne, ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia.

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 

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 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.
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Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w kontrolowanym 

zakresie była Pani Ewa Szczepkowska -  p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. ZP-ZPSM.9612.21.2018.IS, podpisanym przez kontrolowany 

podmiot w dniu 18 czerwca 2018 roku 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 

uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe.

1. Posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej zawierającego informacje określone art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

W dokumencie tym zostały zawarte zapisy odnoszące się do dwóch funkcjonujących 

w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego zakładów leczniczych pn.:

1) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne,

2) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Stacjonarne i całodobowe 

świadczenia szpitalne.

W wyniku przeprowadzonej dalszej analizy treści stwierdzono nieprawidłowości 

zaprezentowane poniżej.

W części dotyczącej zakładu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, nie wykazano komórek 

organizacyjnych zgodnie z VII kodem resortowym: 023 -  Poradnia medycyny pracy, 025 -  

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 026 -  Gabinet położnej środowiskowo- 

rodzinnej, 027 -  Poradnia ogólna, 028 -  Poradnia ogólna, 029 -  Poradnia ogólna, 056 -  

Poradnia stomatologiczna, 081 -  Poradnia medycyny sportowej, 083 -  Gabinet lekarza 

POZ, 089 -  Dział fizjoterapii, 099 -  Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni, 100 -  Gabinet medycyny szkolnej w Publicznym 

Gimnazjum Nr 1, 101 - Gabinet medycyny szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej



N r l ,  102 -  Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym, 103 -  Gabinet 

medycyny szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych, 104 -  Gabinet medycyny szkolnej 

w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, 105 -  Gabinet medycyny szkolnej 

w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum, 106 -  Gabinet medycyny szkolnej, 107 — 

Gabinet medycyny szkolnej, 109 -  Gabinet zabiegowy, 110 -  Punkt szczepień, 111 — 

Gabinet zabiegowy, 112 -  Gabinet zabiegowy, 114 -  Punkt szczepień, 115 -  Punkt 

szczepień, 117 -  Punkt szczepień, 118 -  Gabinet zabiegowy, 119 -  Gabinet zabiegowy, 

125 -  Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 126 -  Gabinet pielęgniarki 

środo wiskowo-rodzinnej, 127 -  Gabinet pielęgniarki środowisko wo-rodzinnej, 128 -  

Długoterminowa opieka pielęgniarska, 129 -  Poradnia pediatryczna, 131 -  Gabinet lekarza 

POZ, 132 -  Pracownia spirometryczna, 133 -  Poradnia (gabinet lekarza POZ), 134 — 

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 135 -  Gabinet zabiegowo-diagnostyczny por. chirurgii 

ogólnej i por. ortopedycznej, 136 -  Gabinet zabiegowo-diagnostyczny

por. ginekologiczno-położniczej i por. urologicznej, 137 -  Gabinet zabiegowo- 

diagnostyczny por. laryngologicznej, 138 -  Gabinet zabiegowo-diagnostyczny

por. dermatologicznej.

Ponadto stwierdzono, że w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego uwzględniono 

Poradnię diabetologiczną, która zakończyła działalność dnia 31 grudnia 2012 r. -  

co wynika z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego.

W analizowanym dokumencie w części dotyczącej zakładu leczniczego pn.: Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 

nie uwzględniono komórek organizacyjnych zgodnie z VII kodem resortowym: 053 -  

Pracownia USG, 086 -  Pracownia diagnostyki czynnościowej, 139 -  Poradnia (gabinet) 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 140 -  Oddział leczenia jednego dnia.

W paragrafie 8 regulaminu organizacyjnego, wskazany rodzaj działalności leczniczej 

tj. stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne, nie figuruje w księdze 

rejestrowej z uwagi na fakt niezłożenia przez kierownika podmiotu leczniczego wniosku 

o wpis zmian w tym zakresie.

Stwierdzono, że struktura organizacyjna podmiotu leczniczego, jest niezgodna z zapisami 

w księdze rej estrowej.

W paragrafie 52 pkt. 6 regulaminu organizacyjnego określono zadania należące 

do właściwości merytorycznych zadań prosektorium szpitala. Stwierdzono brak zapisu 

o wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny 

od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia



31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 912) oraz 

od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się 

postępowaniem karnym, co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy o działalności 

leczniczej.

W załączniku nr 9 do Zarządzenia nr 20/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie opłaty 

za wydawanie dokumentacji medycznej wskazano regułę wyliczenia maksymalnej opłaty 

za udostępnienie jednej strony kopii dokumentacji medycznej w wysokości 

0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego 

dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS 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. 

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym 

nośniku danych -  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy 

od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS 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, 

co jest niezgodne z art. 28 ust. 4 pkt 2-3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.), zwana dalej 

„ustawą o prawach pacjenta”.

W w/w załączniku wskazano kwotę 30,00 zł za odpis książeczki zdrowia dziecka i kwotę 

20,00 zł za odpis karty szczepień oraz nie wskazano kwoty pobieranej za wydruk 

dokumentacji medycznej, co jest niezgodne z art. 28 ust. 4 pkt 1-2 w/w ustawy.

2. Zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych ustalono, że zakład 

leczniczy pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Stacjonarne 

i całodobowe świadczenia szpitalne, zlokalizowany jest w Bogatyni przy ul. Szpitalnej 16. 

Według zapisów zawartych w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego -  stan na dzień 

10 maja 2018 r. -  w/w zakład mieści się przy ul. Wyczółkowskiego 15. Powyższe jest 

niezgodne z treścią zawartą w księdze rejestrowej.
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3. Spełnienie warunków i wymagań pomieszczeń oddziałów ginekologiczno-położniczego 

i neonatologicznego oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Pomieszczenia sali porodowej umożliwiają zachowanie intymności kobiecie rodzącej 

w rozumieniu art. 20 ust. 1 i art. 22 ustawy o prawach pacjenta oraz ust. 2 pkt 3 części V 

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”.

W pododdziale położniczym pokoje zorganizowane w systemie „matka z dzieckiem”, 

wyposażone były w zestawy do mycia i pielęgnacji noworodka zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ust. 1 pkt 1 części III Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 739 ze zm.).

4. Spełnienie przez podmiot leczniczy obowiązku opracowania minimalnych norm 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach oraz warunku 

posiadania dokumentacji potwierdzających zatrudnianie osób dysponujących 

kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Na podstawie dokumentów kadrowych ustalono, że 14% lekarzy dyżurujących w oddziale 

neonatologicznym nie posiadało wymaganych kwalifikacji w zakresie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej noworodka, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi 

w pkt 26 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (j.t. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2295 ze zm.) oraz w ust. 9 i 10 części I załącznika do rozporządzenia 

w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

5. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych w oddziałach ginekologiczno- 

położniczym i neonatologicznym w oparciu o rozporządzenie 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), zwane dalej „rozporządzeniem 

w sprawie dokumentacji medycznej”, oceniono pozytywnie.
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W oddziale ginekologiczno-położniczym prowadzona była indywidualna dokumentacja 

medyczna pod nazwą historia choroby położnicza. Dokumentacja prowadzony była 

zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 2, § 10 ust. 1 pkt 3-4, § 5, § 15 ust. 1 

pkt 2-5, 9, 10, § 18, rozporządzenia o dokumentacji medycznej.

W oddziale neonatologicznym prowadzona była indywidualna dokumentacja medyczna 

noworodka pod nazwą karta noworodka. Dokumentacja prowadzona była zgodnie 

z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 2, § 5, § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, § 15 ust. 1 pkt 2, 5, 

9, 10, § 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 lit. g, § 24 ust. 6 rozporządzenia o dokumentacji medycznej.

6. Realizację i dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych w oddziale 

ginekologiczno-położniczym oceniono pozytywnie.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych dokonano analizy 

indywidualnej dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych, które zgłosiły się do szpitala 

i urodziły drogami natury. Na podstawie wpisów w historiach chorób położniczych 

ustalono, że świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad kobietą rodzącą i położnicą są 

realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2 części III, ust. 3 pkt 1, 3-5, 

7 części VIII, ust. 4 pkt 1-3, 6, 9 części IX załącznika do rozporządzenia w sprawie 

standardów opieki okołoporodowej.

7. Realizację i dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych w oddziale 

neonatologicznym oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych dokonano analizy 

indywidualnej dokumentacji medycznej noworodków, których poród nastąpił 

w tzw. pokoju narodzin. Na podstawie wpisów w kartach rozwoju noworodka ustalono, 

że świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad noworodkiem są realizowane zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ust. 3 pkt 2 części X, ust. 1-3, 7, 8 pkt 4, 9 i ust. 20 części 

XII załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej. 

W dokumentacji medycznej brak było:

- udokumentowanego czasu oznakowania noworodka, braku informacji czy oznakowanie 

nastąpiło przed czy po odpępnieniu noworodka, co jest niezgodne z wymaganiami 

określonym w ust. 3 pkt 2 części X załącznika do ww. rozporządzenia;

- wykonanego poszerzonego badania klinicznego zdrowego noworodka bezpośrednio po 

porodzie, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w ust. 1, 6, 9 części XII 

załącznika do ww. rozporządzenia;



- udokumentowanego czasu trwania pierwszego kontaktu noworodka z matką „skóra

do skóry” trwającego co najmniej 2 godziny, co jest niezgodne z wymaganiami

określonymi w ust. 1 części XII załącznika do ww. rozporządzenia;

- wpisów dotyczących uzasadnienia przerwania kontaktu noworodka z matką „skóra

do skóry”, w sytuacji przerwania tego kontaktu, co jest niezgodne z wymaganiami

określonymi w ust. 1, 6, 9 części XII załącznika do ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. opracować regulamin zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 ustawy 

o działalności leczniczej;

2. złożyć wniosek w zakresie aktualizacji wpisów w księdze rejestrowej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego;

3. przeszkolić lekarzy, sprawujących opiekę nad noworodkiem, w zakresie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej noworodka;

4. realizować i dokumentować udzielone świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad 

noworodkiem zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie standardów opieki 

okołoporodowej.

Pani Ewa Szczepkowska -  p.o. Dyrektora podmiotu leczniczego, w terminie 30 dni 

od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązany 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 

pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, 

ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem 

procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.

Z up. V 'Y
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