
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ~ lipca 2018 r.

ZP-ZPSM.9612.18.2018.IS

Pani
Ewa Górny
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Promed” s.c.
Ewa Górny, Jolanta Bodzioch 
w Jelczu-Laskowicach

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 256 i 257 z dnia 26 kwietnia 2018 r., zespół 

kontrolerów w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

Monika Kustra-Gułaj -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, 

w dniu 25 maja 2018 r. przeprowadził bezpośrednie czynności kontrolne w trybie zwykłym 

w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promed” s.c. 

Ewa Górny, Jolanta Bodzioch, ul. Liliowa 3 A, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz realizacja

1 dokumentowanie przez położną podstawowej opieki zdrowotnej profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem (do ukończenia

2 miesiąca życia) i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi 

i młodzieżą.

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 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań 

w kontrolowanym zakresie były: Pani Ewa Górny i Pani Jolanta Bodzioch -  wspólnicy spółki 

cywilnej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli, znak: ZP-ZPSM. 9612.18.2018. IS, podpisanym 

i przesłanym do organu kontrolującego, bez wniesienia 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 uwagi.

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 § 13 regulaminu organizacyjnego wskazano wysokość opłaty za udostępnienie 

dokumentacji medycznej ustaloną w wysokości 0,50 zł za jedną stronę kopii dokumentacji 

medycznej oraz 7 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym 

nośniku danych, co jest niezgodne z regułą określoną w 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 dniu 5 czerwca 2017 r. podmiot leczniczy przesłał kopię regulaminu organizacyjnego, 

w którym zostały usunięte nieprawidłowości stwierdzone w trakcie prowadzonych 

bezpośrednich czynności kontrolnych.

2. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych świadczeniach 

zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Nie podano do wiadomości pacjentów informacji dotyczących:

praw pacjenta, co narusza art. 11 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta,

wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, co powoduje naruszenie

art. 24 ust.l pkt 9 ustawy o działalności leczniczej,



O
-)

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

ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą 

odpłatnością, stanowiąc tym samym naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy

0 działalności leczniczej,

harmonogramu pracy pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowo-rodzinnej, 

co mogło spowodować ograniczenie dostępności pacjentów do świadczeń 

zdrowotnych, stanowiąc tym samym naruszenie ust. 2 pkt 1 części I załącznika nr 2

1 ust. 2 pkt 1 części I załącznika nr 3 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 ze zm.), zwane dalej 

„rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych”.

Warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze 

oceniono pozytywnie.

4. Spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających 

zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług 

zdrowotnych oceniono pozytywnie.

5. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej 

oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że na parterze w hallu budynku znajdowała się rejestracja -  pomieszczenie 

oddzielone wysoką ladą z wejściem zamykanym drzwiami na klucz w wysokości około 

1 m. W pomieszczeniu tym przechowywana była dokumentacja medyczna w szafach 

kartotecznych bez zamknięcia na klucz. Dokumentacja ta nie była zabezpieczona przed 

dostępem osób nieupoważnionych, co jest niezgodne z § 74 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 ze zm.), zwane 

dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”. Kierownik podmiotu 

leczniczego, wyjaśniła pisemnie, że: „podmiot leczniczy jest w trakcie dostosowywania 

pomieszczenia, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna (rejestracja)”.

Zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna nie zawierała oznaczenia podmiotu -  

w części dotyczącej nazwy podmiotu, kodu resortowego stanowiącego część I systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki organizacyjnej (gabinet położnej 

środowiskowo-rodzinnej, gabinet pielęgniarki środowiskowej), w której udzielano



świadczeń zdrowotnych, oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu 

kodów identyfikacyjnych.

Zbiorcza dokumentacja medyczna nie zawierała:

- oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej 

na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie -  w części dotyczącej tytułu 

zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu, zgodnie 

z § 10 ust. 1 pkt 3, lit. b-e ww. rozporządzenia (dziennik pracy pielęgniarki 

środowiskowej),

- oznaczenia osoby udzielającej świadczeń -  nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane 

specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, zgodnie z § 10 ust.l pkt 3, lit. a-d 

ww. rozporządzenia,

co narusza wytyczne zawarte w § 11 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej 

wr odwołaniu do § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d powyższego rozporządzenia.

Stwierdzono brak numeracji stron w kartach opieki nad położnicą i kartach opieki nad 

noworodkiem / niemowlęciem, co jest niezgodne z wytycznymi zawartymi w § 5 

rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

6. Realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wobec kobiet ciężarnych, położnic, 

noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia przez położną podstawowej 

opieki zdrowotnej oceniono pozytywnie.

7. Realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wobec niemowląt, dzieci i młodzieży 

przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że pielęgniarka realizowała testy przesiewowe w 6 i 12 miesiącu życia 

dziecka oraz u dzieci 2-letnich, 4-letnich i 5-letnich niezgodnie z wymaganiami 

określonymi w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych, tj.:

u niemowląt do 6 miesiąca życia nie przeprowadziła orientacyjnego badanie wzroku,

- u niemowląt w 12 miesiącu życia nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz 

nie przeprowadziła orientacyjnego badanie wzroku i słuchu,

u dzieci 2-letnich nie wykonała Testu Hirschberga w kierunku wykrywania zeza,

- u dzieci 4-letnich nie dokonała orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego,
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u dzieci 5-letnich nie wykonała testu wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego 

(pomiary: masy i długości ciała), nie określiła współczynnika masy ciała (Body Mass 

Index -  BMI) i nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i orientacyjnej oceny 

rozwoju psychomotorycznego, nie przeprowadziła orientacyjnego badania ostrości 

wzroku, uszkodzeń słuchu, zaburzeń statyki ciała oraz orientacyjnego badania 

wykrywania wad wymowy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. podać do wiadomości świadczeniobiorców informacje dotyczące: praw pacjenta, 

wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, wysokości opłat 

za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą 

odpłatnością, harmonogramu pracy pielęgniarki środowiskowej i położnej 

środo wiskowo-rodzinnej,

2. zabezpieczyć dokumentację medyczną przed dostępem osób nieupoważnionych,

3. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5, § 10, 

§ 11 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej;

4. realizować i dokumentować profilaktyczne świadczenia zdrowotne u dzieci do 5 roku 

życia zgodnie z wymaganiami określonymi w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Panie Ewa Górny i Jolanta Bodzioch, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, zobowiązane są do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz 

do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu 

leczniczego.

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.




