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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. 2190 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 566 i 567 z dnia 28 września 2018 r. zespół 

kontrolerów w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

Bogusława Pawlica -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, 

w dniach 11 października 2018 r. i 12 października 2018 r. przeprowadził bezpośrednie 

czynności kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy z siedzibą przy ul. Leśnej 27-29, 

prowadzącym zakład leczniczy pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Świdnicy -  Szpital, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica. W podmiocie leczniczym udzielane 

są świadczenia w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

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.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w kontrolowanym 

zakresie był Pan Grzegorz Kloc -  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Świdnicy.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. ZP-ZPSM.9612.49.2018.IS, podpisanym przez kontrolowany 

podmiot w dniu 19 listopada 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 -  SZPITAL,

2) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ -  PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE.

W wyniku przeprowadzonej dalszej analizy treści dokumentu stwierdzono nieprawidłowości 

zaprezentowane poniżej.

W części II Struktura organizacyjna SPZOZ w Świdnicy, nie wykazano komórek 

organizacyjnych zgodnie z VII kodem resortowym: 124 -  Pododdział udarowy, 126 -  

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego, 139 -  Pododdział Chirurgii

Onkologicznej, 141 -  Pododdział angiologiczny, 144 -  Poradnia (gabinet) nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej, 146 -  Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej, 143 -  Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
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Stwierdzono, że struktura organizacyjna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zapisami 

w księdze rejestrowej.

Ponadto w analizowanym dokumencie 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 trakcie 

prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych Zastępca Dyrektora podmiotu 

leczniczego przedstawił Umowę Nr EA/30/2017, której przedmiotem jest świadczenie usług 

transportu zwłok do chłodni i ich przechowywania, umycia, ubrania oraz przeprowadzenie 

sekcji zwłok lub oględzin, zawartą w dniu 29 grudnia 2017 r. przez Pana Grzegorza Kloca, 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy a firmą 

KORONER Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Tomasza Karpińskiego.

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 liczba łóżek oraz 

inkubatorów w Oddziale ginekologiczno-położniczym z pododdziałem patologii ciąży, 

Oddziale fizjologii i patologii noworodka z pododdziałem intensywnej terapii noworodka 

oraz Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii jest zgodna z liczbą zgłoszonych łóżek 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Dolnośląskiego.

Niezależnie od powyższego stwierdzono, że liczba łóżek znajdująca się w Oddziale 

dziecięcym z pododdziałem intensywnej terapii dziecięcej była niezgodna z liczbą wpisaną 

do księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, tj.:

wpisana liczba łóżek intensywnej opieki medycznej: 5, 

stwierdzona liczba łóżek intensywnej opieki medycznej: 2.

W zakładzie leczniczym pod nazwą SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - PORADNIE SPECJALISTYCZNE, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29, 

nie funkcjonują od dnia 14 grudnia 2011 r. komórki organizacyjne pn. Poradnia 

neurologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia gastroenterologiczna oraz od dnia



30 kwietnia 2012 r. Poradnia kardiologiczna. Ustalony stan faktyczny narusza przepis art. 107 

ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

3. Spełnienie warunków i wymagań pomieszczeń oddziałów ginekologiczno-położniczego 

i neonatologicznego oceniono pozytywnie.

Pomieszczenia sali porodowej umożliwiają zachowanie intymności kobiecie rodzącej 

w rozumieniu art. 20 ust. 1 i art. 22 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.) 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.l 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.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych stwierdzono na podstawie 

zarządzenia nr 24/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Świdnicy z dnia 30 marca 2017 r., że w kontrolowanym podmiocie leczniczym zostały 

opracowane minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych 

oddziałach. Na podstawie dokumentów kadrowych ustalono, że w oddziałach 

ginekologiczno-położniczym z pododdziałem patologii ciąży oraz fizjologii i patologii 

noworodka liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest wyższa od wyliczonej 

minimalnej normy zatrudnienia w w/w oddziałach.

Dodatkowo ustalono, że 100% lekarzy, 100% pielęgniarek oraz 83,3% położnych 

zatrudnionych w oddziale fizjologii i patologii noworodka oraz 85,3% położnych 

zatrudnionych w oddziale ginekologiczno-położniczym z pododdziałem patologii ciąży



posiadało kwalifikacje w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, co jest 

zgodne 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 z ust. 9 i 10 części I załącznika 

do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

5. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych w oddziałach ginekologiczno- 

położniczym z pododdziałem patologii ciąży oraz fizjologii i patologii noworodka 

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.

W oddziale ginekologiczno-położniczym z pododdziałem patologii ciąży prowadzona była 

indywidualna dokumentacja medyczna pod nazwą historia choroby. 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 fizjologii i patologii noworodka prowadzona była indywidualna dokumentacja 

medyczna noworodka pod nazwą historia choroby. 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 z pododdziałem patologii ciąży 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 drogami



natury. Na podstawie wpisów w historiach chorób 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, 6, 7, 8 pkt 4, 9 i ust. 20 części XII załącznika 

do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

Niezależnie od powyższego, stwierdzono w dokumentacji medycznej brak 

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;

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. opracować regulamin organizacyjny 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. realizować i dokumentować udzielone świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad 

noworodkiem zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie standardów opieki 

okołoporodowej.

Pan Grzegorz Kloc -  Dyrektor 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 Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 

58-100 Świdnica.

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 u

6


