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Marek Orliński 
w Legnicy

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 580 z dnia 12 października 2018 r. oraz nr 586 

z dnia 16 października 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 dniu 19 października 2018 r. przeprowadził bezpośrednie czynności kontrolne w trybie 

zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Marek Orliński z siedzibą w Legnicy przy 

ul. Michała Drzymały 15, prowadzącym zakład leczniczy pod nazwą Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Marek Orliński, ul. Izerska 35, 59-220 Legnica. W zakładzie leczniczym 

udzielane są świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

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

i 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.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w kontrolowanym 

zakresie był Pan Marek Orliński -  właściciel podmiotu leczniczego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli, znak: ZP-ZPSM.9612.51.2018.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, rzetelności i celowości. Powyższą 

ocenę uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

I. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia

zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.

1. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym realizowane są świadczenia 

zdrowotne oceniono pozytywnie.

2. Posiadanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań fachowych 

i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego oceniono pozytywnie.

3. Spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie.

4. Spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających

zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług

zdrowotnych oceniono pozytywnie.

5. Warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty 

lecznicze oceniono pozytywnie.

8. Przechowywanie dokumentacji medycznej oceniono pozytywnie.

9. Spełnienie przez podmiot wymogu posiadania dokumentów potwierdzających

sprawność techniczną sprzętu medycznego wykorzystywanego przez podmiot



leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Udostępniona kontrolującym dokumentacja techniczna nie zawierała we wszystkich 

przypadkach aktualnych wpisów o przeprowadzonych przeglądach technicznych 

w okresie objętym kontrolą.

W przypadku Aparatu EKG AsCard MrSILVER3 0250 kontrolowany w dniu kontroli 

nie posiadał dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeglądów 

technicznych od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia 5 października 2018 r.

Dla użytkowanej w zakładzie leczniczym wagi medycznej ze wzrostomierzem 

MARDSEN oraz wagi dla niemowląt, kontrolowany przedstawił jedynie 

potwierdzenie przeprowadzenia czynności wzorcujących i legalizujących (faktura 

z dnia 10 października 2018 r.). Kontrolującym nie przedłożono dokumentów 

umożliwiających ustalenia daty produkcji lub daty rozpoczęcia użytkowania ww. wag 

oraz zawierających informacje o przeprowadzeniu przeglądów technicznych, 

wzorcowań lub legalizacji przed datą 10 października 2018 r. Powyższe stanowi 

naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, w powiązaniu z art. 90 

ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Zgodnie z przywołanym przepisem świadczeniodawca jest obowiązany posiadać 

dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, 

aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 

sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, 

nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki 

i uwagi dotyczące wyrobu.

W odniesieniu do wagi elektronicznej ze wzrostomierzem SECA 799, zgodnie 

z przedłożonym dokumentem (faktura vat) ustalono, że kontrolowany zakupił 

ww. sprzęt medyczny w dniu 11 października 2018 r. Zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 ze zm.) dowodem 

legalizacji jest świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana 

na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji. Przed 

wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub 

użytkowania, przeprowadzana jest przez producenta lub importera legalizacja 

pierwotna, która ważna jest do dnia 30 listopada roku w którym waga została 

wyprodukowana plus 3 lata.



10. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie.

11. Posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawierającego informacje określone 

art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli wykazały, że w regulaminie nie określono rodzaju działalności 

leczniczej, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. W trakcie 

dalszych czynności stwierdzono zapis o udzielaniu przez podmiot świadczeń z zakresu 

medycyny pracy, co jest niezgodne z zakresem faktycznie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych oraz wskazanie lokalizacji w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 jako 

miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ustalenia kontroli wykazały, że w przekazanym dokumencie nie dokonano, zgodnie 

z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), zmiany 

nazewnictwa z „przedsiębiorstwa” na „zakład leczniczy”. Ponadto w dokumencie 

przywołano nieaktualne publikatory aktów prawnych.

12. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zapisy w regulaminie organizacyjnym 

podmiotu leczniczego w zakresie określenia wysokości opłat pobieranych przez 

podmiot za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Regulamin organizacyjny nie zawierał kompletnych informacji o wysokości opłat 

pobieranych za udostępnianie dokumentacji medycznej. Z analizy treści 

przedmiotowego dokumentu wynika, iż kontrolowany nie udostępnia dokumentacji 

medycznej na zasadach określonych w art. 27 ustawy o prawach pacjenta. 

W w/w dokumencie nie uwzględniono wyciągu jako jednej z form udostępniania 

dokumentacji medycznej. Zgodnie z zapisem w Rozdziale 11 Wysokość opłaty 

za udostępnienie dokumentacji medycznej § 27 ust. 5 pkt 2 przedmiotowego 

dokumentu, dokumentacja medyczna w kontrolowanym podmiocie udostępniana jest 

poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

W toku postępowania kontrolnego, w dniu 14 listopada 2018 r. kontrolowany podmiot 

leczniczy przedłożył regulamin organizacyjny, który spełnia wymogi określone 

w artykule 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

13. Zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie.
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II. Realizacja i dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wobec kobiet 

ciężarnych, położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia przez 

położne podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Ustalono, że położna podstawowej opieki zdrowotnej nie realizowała świadczeń 

zdrowotnych w postaci wizyt profilaktycznych u kobiet ciężarnych dotyczących 

praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią 

i rodzicielstwa w formie indywidualnej, co jest niezgodne z wymaganiami 

określonymi w ust. 1 pkt 4 części II 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.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych” oraz w części II 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), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie standardów opieki 

okołoporodowej”. W trakcie bezpośrednich czynności kontrolnych ustalono, 

że w podmiocie leczniczym nie było podanej informacji do wiadomości pacjentów 

o zakresie realizacji opieki nad kobietą ciężarną, w tym udzielanych świadczeniach 

zdrowotnych w postaci wizyt profilaktycznych w gabinecie lub w środowisku 

domowym kobiet ciężarnych, dotyczących praktycznego i teoretycznego 

przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

W 2017 roku objęła opieką 100% zadeklarowanych położnic i noworodków 

do położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Położna wykonała od 4 do 6 wizyt patronażowych u położnicy i noworodka zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w części II załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych;

Stwierdzono, że nie oceniano odruchów noworodka, co jest niezgodne z wymaganiami 

określonymi w ust. 4 pkt 2 części XIV załącznika do rozporządzenia w sprawie 

standardów opieki okołoporodowej.
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2. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Dokumentacja medyczna w kontrolowanym zakładzie leczniczym w okresie 

podlegającym kontroli, prowadzona była w formie papierowej. Dokumentacja 

ta nie zawierała oznaczenia podmiotu -  w części dotyczącej nazwy podmiotu, kodu 

resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, 

nazwy komórki organizacyjnej (Gabinet położnej środowiskowej), w której udzielano 

świadczeń zdrowotnych, oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu 

kodów identyfikacyjnych, 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie 

dokumentacji medycznej”.

III. Realizacja i dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wobec 

niemowląt, dzieci i młodzieży przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Pielęgniarka realizowała świadczenia zdrowotne w postaci wizyt patronażowych 

u niemowląt. W 2017 roku objęła opieką 100% niemowląt zadeklarowanych 

do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, u których zrealizowała wizyty 

patronażowe w 3-4 miesiącu, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w części II 

załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

Ustalono, że pielęgniarka realizowała profilaktyczne świadczenia zdrowotne u dzieci 

do 5 roku życia. W roku 2017 wykonała testy przesiewowe w poszczególnych 

grupach wiekowych u dzieci podlegających badaniu, tj.:

- u 72,7% niemowląt do 6 miesiąca,

- u l  00% niemowląt w 9 miesiącu życia,

- u 100% niemowląt w 12 miesiącu życia,

- u 100% dzieci 2-letnich,

- u 66,7% dzieci 4-letnich,

- u 100% dzieci 5-letnich..

Stwierdzono, że pielęgniarka realizowała testy przesiewowe u dzieci 5-letnich 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych, tj.:
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- u niemowląt do 6 miesiąca życia nie wykonała testów wykrywania zaburzeń 

rozwoju fizycznego (pomiary: obwodu głowy i klatki piersiowej);

- u niemowląt w 9 miesiącu życia nie wykonała testów wykrywania zaburzeń 

rozwoju fizycznego (pomiary: obwodu głowy i klatki piersiowej);

- u niemowląt w 12 miesiącu życia nie wykonała testów wykrywania zaburzeń 

rozwoju fizycznego (pomiary: obwodu głowy i klatki piersiowej), nie określiła 

współczynnika masy ciała (Body Mass Index -  BMI), nie dokonała pomiaru 

ciśnienia tętniczego krwi;

- u dzieci 2-letnich nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi..

2. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Dokumentacja medyczna w kontrolowanym zakładzie leczniczym w okresie 

podlegającym kontroli, prowadzona była w formie papierowej. Wśród niej można było 

wyszczególnić zbiorczą dokumentację medyczną oraz indywidualną dokumentacje 

medyczną. Dokumentacja ta nie zawierała oznaczenia podmiotu -  w części dotyczącej 

nazwy podmiotu, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki organizacyjnej (gabinet pielęgniarki 

środowiskowej), w której udzielano świadczeń zdrowotnych, oraz jej kodu 

resortowego stanowiącego część VII systemu kodów identyfikacyjnych, co jest 

niezgodne z dyspozycję zawartą w § 10 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 

medycznej.

W książce pracy terenowej brak było wpisów dotyczących identyfikacji pacjenta -  

numeru PESEL lub daty urodzenia, co jest niezgodne z dyspozycję zawartą 

w § 11 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne.

1. Przeprowadzać przeglądy techniczne oraz kalibracje i legalizacje aparatury i sprzętu 

medycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90 ust. 6-7 ustawy o wyrobach 

medycznych. Powstałe w wyniku ww. czynności zapisy w dokumentacji winny zawierać 

w szczególności:

- precyzyjne daty rozpoczynające okres gwarancyjny sprzętu lub aparatury medycznej,
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- daty wykonania czynności serwisowych, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który 

wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu oraz daty 

następnych przeglądów.

2. Realizować i dokumentować profilaktyczne świadczenia zdrowotne wobec kobiet 

ciężarnych, noworodków i niemowląt do 2 miesiąca życia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w części II i XIV załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów 

opieki okołoporodowej oraz w części II załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych.

3. 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.

4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami określonymi 

w § 10 i § 11 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

Pan Marek Orliński 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 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.
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