
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1} grudnia 2018 r.

ZP-ZPSM.9612.43.2018.IS

Pani
Donata Tużnik
Właściciel podmiotu leczniczego 
DONMED -  Przychodnia Rodzinna (PL) 
Donata Tużnik 
w Brzeziej Łące

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 600 i 601 z dnia 18 października 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 25 października 2018 r. i 26 października 2018 r. przeprowadził bezpośrednie 

czynności kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą DONMED -  

Przychodnia Rodzinna (PL) Donata Tużnik z siedzibą w Brzeziej Łące przy ul. Krótkiej 3, 

prowadzącym zakład leczniczy pod nazwą DONMED -  Przychodnia Rodzinna (PL), 

ul. Krótka 3, 55-093 Brzezia Łąka. W zakładzie leczniczym udzielane są świadczenia 

w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
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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.

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 była Pani Donata Tużnik -  właściciel podmiotu leczniczego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli, znak: ZP-ZPSM.9612.43.2018.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 z nieprawidłowościami.



Kontrolowany nie przedłożył kontrolującym dokumentów potwierdzających 

posiadanie kwalifikacji do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny 

rodzinnej dla Pani A.K. oraz prawa wykonywania zawodu dla Pani E.K.-K.

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

lecznicze oceniono pozytywnie.

6. Przechowywanie dokumentacji medycznej oceniono pozytywnie.

7. Spełnienie przez podmiot wymogu posiadania dokumentów potwierdzających 

sprawność techniczną sprzętu medycznego wykorzystywanego przez podmiot 

leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Do badania przyjęto 62,5% dokumentów o sprawności technicznej, tj. 15 aparatów.

Kontrolowany nie dysponował dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną 

nw. sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanych w procesie diagnostyczno- 

terapeutycznym, tj.:

a) waga elektroniczna WPT 60/150 OW nr 259278 -  brak przeglądu od dnia 

1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. oraz wykonanej legalizacji 

ponownej,

b) waga elektroniczna WPT 60/150 OW nr 260846, rok produkcji 2009 -  brak 

wykonanej legalizacji ponownej,

c) waga CHICCO -  brak przeprowadzonego przeglądu od dnia 1 stycznia 

2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz wykonanej 

legalizacji ponownej,

d) unit stomatologiczny KAVO PRIMUS 1058s, rok produkcji 2015 -  brak 

dokumentów potwierdzających sprawność techniczną, od dnia 1 stycznia 

2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych,

e) elektrokardiograf MECA 412 nr MDO 52080600330 -  brak dokumentów 

potwierdzających sprawność techniczną od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 

6 kwietnia 2017 r.,

f) aparat RTG FONA XDG nr 2809XH0199 -  brak dokumentów 

potwierdzających sprawność techniczną od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 

zakończenia czynności kontrolnych.

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
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medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 

Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 ze zm.) dalej zwaną ustawą Prawo 

o miarach.

Na obecnym etapie nie jest możliwe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 

wymienionych w pkt. 7 ppkt. a, b, c, d, e i f  ze względu na brak zachowania ciągłości.

10. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że Kontrolowany nie podawał do wiadomości pacjentów informacji 

dotyczących wysokości opłat pobieranych za:

1 stronę wyciągu lub odpisu,

dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

Powyższe powoduje naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

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 organizacyjnym nie uwzględniono:

- struktury organizacyjnej zakładu leczniczego,

- pełnego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych 

zakładu leczniczego oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno- 

leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

- sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu 

leczniczego,

- kompletnego cennika usług poprzez nie wskazanie odpłatności za świadczenia 

zdrowotne udzielane z zakresu stomatologii.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3. 4, 7, 13, 12 ww. ustawy.

Błędnie wskazano przelicznik za udostępnianie dokumentacji medycznej -  za 1 stronę 

kopii albo wydruku dokumentacji medycznej, co stanowi naruszenie art. 28 ust. 4 pkt 

2 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.).

Ponadto w dokumencie przywołano nieaktualny publikator aktu prawnego, tj. ustawy 

o działalności leczniczej.
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12. Pozytywnie oceniono zapisy w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego 

w zakresie określenia wysokości opłat pobieranych przez podmiot za udostępnianie 

dokumentacji medycznej.

13. Zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Ustalono, że w jednostce organizacyjnej pn. DONMED -  Przychodnia Rodzinna (PL), 

ul. Krótka 3, 55-093 Brzezia Łąka, nie funkcjonuje od dnia wpisu, tj. od dnia 

1 kwietnia 2012 r. Poradnia diabetologiczna.

Czynności kontrolne wykazały, że w kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane 

są dodatkowo świadczenia zdrowotne, w Poradniach stomatologicznych z zakresu 

rentgenodiagnostyki stomatologicznej w jednostkach organizacyjnych w Brzeziej 

Łące i Borowej oraz działa Punkt szczepień w jednostce organizacyjnej w Borowej, 

które nie znajdują odzwierciedlenia w księdze rejestrowej prowadzonej przez 

Wojewodę Dolnośląskiego z uwagi na fakt niezłożenia przez kierownika 

kontrolowanego podmiotu, do dnia sporządzenia niniejszego wystąpienia, wniosku

0 wpis zmian ww. zakresie.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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

1 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.) 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
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ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (j.t. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1132). W trakcie bezpośrednich czynności kontrolnych ustalono, 

że w podmiocie leczniczym nie podano do wiadomości pacjentów informacji 

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 dokumentacji medycznej brak było wpisów uzasadniających wykonanie 3 wizyt 

patronażowych u położnicy i noworodka, co jest niezgodne 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.

2. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie

z nieprawidłowościami.

Dokumentacja medyczna w kontrolowanym zakładzie leczniczym nie zawierała 

oznaczenia podmiotu -  w części dotyczącej nazwy podmiotu, kodu resortowego 

stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki 

organizacyjnej (Gabinet położnej POZ, ul. Krótka 3, 55-093 Brzezia Łąka, Gabinet 

położnej środowiskowej, ul. Parkowa 2, 55-093 Borowa), 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.).

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.

• DONMED -  Przychodnia Rodzinna (PL), ul. Krótka 3, 55-093 Brzezia Łąka.

Pielęgniarka realizowała świadczenia zdrowotne w postaci wizyt patronażowych 

u 75% niemowląt. Stwierdzono, że pielęgniarka nie przeprowadzała instruktażu
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w zakresie pielęgnacji dziecka, w tym karmienia piersią i pielęgnacji jamy ustnej, 

co jest niezgodne z wymaganiami określonymi 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. Testy przesiewowe u dzieci wykonane były niezgodnie 

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

świadczeń gwarantowanych, tj.:

a) u dzieci 2-letnich nie określano współczynnika masy ciała (Body Mass Index -  

BMI);

b) u dzieci 4-letnich nie określano współczynnika masy ciała (Body Mass Index -  

BMI);

c) u dzieci 5-letnich nie przeprowadzano orientacyjnego badania wykrywania wad 

wymowy.

• DONMED -  Przychodnia Rodzinna (PL), ul. Parkowa 2, 55-093 Borowa.

Pielęgniarka realizowała świadczenia zdrowotne w postaci wizyt patronażowych 

u 64% niemowląt. Jednak nie przeprowadzała instruktażu w zakresie pielęgnacji 

dziecka, w tym karmienia piersią i pielęgnacji jamy ustnej, co jest niezgodne 

z wymaganiami określonymi 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. Testy przesiewowe u dzieci realizowane były niezgodnie 

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

świadczeń gwarantowanych, tj.:

a) u dzieci 4-letnich nie wykonywano orientacyjnej oceny rozwoju 

psychomotorycznego;

b) u dzieci 5-letnich nie wykonywano orientacyjnej oceny rozwoju 

psychomotorycznego.

2. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Dokumentacja medyczna w kontrolowanym zakładzie leczniczym nie zawierała 

oznaczenia podmiotu -  w części dotyczącej nazwy podmiotu, kodu resortowego, 

stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki 

organizacyjnej (Gabinet pielęgniarki POZ, ul. Krótka 3, 55-093 Brzezia Łąka, Gabinet
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pielęgniarki POZ, ul. Parkowa 2, 55-093 Borowa), 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.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne.

1. Przechowywać kopie dokumentów umożliwiających zweryfikowanie posiadania przez 

Panią A.K. kwalifikacji zapewniających realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie 

medycyny rodzinnej natomiast dla Pani E.K.-K. prawa wykonywania zawodu 

w aktach kadrowych.

Dostarczyć do jednostki kontrolującej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

brakujące kopie dokumentów umożliwiających zweryfikowanie posiadania 

kwalifikacji zapewniających realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny 

rodzinnej i prawa wykonywania zawodu dla ww. osób.

2. 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 i ustawy Prawo o miarach. Dokumentacja winna zawierać 

w szczególności:

-  daty rozpoczynające okres gwarancyjny sprzętu lub aparatury medycznej,

-  daty wykonania czynności serwisowych, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który 

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

następnych przeglądów.

Dostarczyć do jednostki kontrolującej, uwierzytelnione kopie dokumentów

potwierdzających sprawność techniczną sprzętu, w celu usunięcia wskazanych w pkt. 7

ppkt. a, b, c, d i f  nieprawidłowości.

3. Podać do wiadomości świadczeniobiorców:

-  ujednoliconą, zgodnie z regulaminem organizacyjnym informację o formach 

udostępniania dokumentacji medycznej,

-  szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych kobietom ciężarnym 

przez położną podstawowej opieki zdrowotnej.



4. Przedłożyć do jednostki kontrolującej, uwierzytelniony za zgodność z oryginałem 

regulamin organizacyjny, który spełnia wymogi określone w artykule 24 ust. 1 ustawy

0 działalności leczniczej.

5. Złożyć wniosek do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu 

usunięcia wskazanych w pkt. 13 nieprawidłowości.

6. 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.

7. Zwiększyć odsetek wykonanych badań profilaktycznych u dzieci do 5 roku życia

1 monitorować zgłaszalność dzieci do badania w poszczególnych grupach wiekowych.

8. 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.

9. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami określonymi 

w § 10 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

Pani Donata Tużnik 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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