
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia£ 0  grudnia 2018 r.

ZP-ZPSM.9612.48.2018.IS

Pani
Beata Trzcińska-Larska
Właściciel podmiotu leczniczego 
Beata Trzcińska-Larska 
w Świdnicy

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 627 i 628 z dnia 31 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 9 listopada 2018 r. przeprowadził bezpośrednie czynności kontrolne w trybie 

zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Beata Trzcińska-Larska z siedzibą w Świdnicy 

przy ul. Okrężnej 44/3, prowadzącym zakład leczniczy pod nazwą Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Kopernika 

34a, 58-100 Świdnica. 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
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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 Beata Trzińska-Larska -  właściciel podmiotu leczniczego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli, znak: ZP-ZPSM.9612.48.2018.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 dokumentu potwierdzającego prawo 

wykonywania zawodu 1 lekarza -  o inicjałach B. T.-L.

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

lecznicze oceniono pozytywnie.



Przechowywanie dokumentacji medycznej oceniono pozytywnie.

Spełnienie przez podmiot wymogu posiadania dokumentów potwierdzających 

prawność 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 wpisów o przeprowadzonych przeglądach technicznych, wzorcowań lub 

legalizacji w całym okresie objętym kontrolą. Ponadto stwierdzono brak dokumentów 

zawierających informacje umożliwiające ustalenie daty produkcji lub daty rozpoczęcia 

użytkowania sprzętu medycznego.

Wskazana nieprawidłowość dotyczy następującego sprzętu:

- Ultrasonograf typ Logią F6 nr 420500WX1, rok produkcji 2015 Kontrolowany w dniu 

kontroli nie posiadał dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeglądów 

technicznych w okresie objętym kontrolą oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego 

sprawność techniczną przedmiotowego aparatu.

- waga nieautomatyczna elektroniczna, znak fabryczny ZT BIS02B, nr 5834107173912, 

Kontrolowany przedłożył potwierdzenie dokonania w dniu 6 listopada 2018 r. 

czynności związanych z legalizacją wagi.

- waga nieautomatyczna mechaniczna sprężynowa, znak fabryczny 762999909, 

nr 1762146991940, kontrolującym okazano protokół sprawdzenia wagi sporządzony 

w dniu 31 października 2018 r. Z uwagi na błąd pisarski w formacie daty brak jest 

możliwości jednoznacznego odczytu terminu następnego sprawdzenia wagi.

W odniesieniu do obu opisanych powyżej wag nie przedłożono dokumentów 

umożliwiających ustalenia daty produkcji lub daty rozpoczęcia użytkowania oraz 

zawierających informacje o przeprowadzeniu przeglądów technicznych, wzorcowań lub 

legalizacji przed odpowiednio datą 31 października i 6 listopada 2018 r

- waga kolumnowa elektroniczna typ SECA799, nr 5799284103747, rok produkcji 

2010, Kontrolowany udostępnił paszport techniczny, w którym odnotowano 

przeprowadzenie w dniu 31 października 2018 r. kalibracji i legalizacji wagi. Zgodnie 

z zapisem dokonanym przez osobę dokonującą ww. czynności, ważność legalizacji 

wagi upływa w październiku 2020 r. W analizowanym dokumencie stwierdzono brak 

wpisów o przeprowadzonych przeglądach technicznych w całym okresie objętym 

kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.



W przypadku wagi niemowlęcej, użytkowanej przez położną w trakcie wizyt 

domowych, Kontrolowany nie przedłożył dokumentów umożliwiających ustalenia 

daty produkcji lub daty rozpoczęcia użytkowania oraz zawierających informacje 

o przeprowadzeniu przeglądów technicznych, wzorcowań lub legalizacji.

Powyższe nieprawidłowości stanowią 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.).

8. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że wyeksponowana na zewnątrz budynku nazwa zakładu leczniczego 

„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna” jest niezgodna 

z nazwą wpisaną do księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego. 

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz Gabinet położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej nie były oznakowane. Na drzwiach Gabinetu 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie udostępniono pełnej informacji dla 

świadczeniobiorców, tj. imienia i nazwiska położnej udzielającej świadczeń 

zdrowotnych w tym podmiocie oraz harmonogramu pracy.

Dodatkowo nie podano do wiadomości pacjentów informacji dotyczących:

- wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, co powoduje 

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

- 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 

o działalności leczniczej.

9. 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.

Stwierdzono, że w regulaminie nie określono:

nazwy podmiotu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej; 

przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem 

właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych 

zakładu leczniczego zgodnie z art. 24 ust. 6 ww. ustawy.

Ponadto w dokumencie przywołano nieaktualne publikatory aktów prawnych.
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10. 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 informacji o wysokości opłat pobieranych 

za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy 

o prawach pacjenta., ponadto w regulaminie organizacyjnym nie uwzględniono 

wszystkich form udostępniania dokumentacji medycznej, co narusza zasady określone 

w art. 27 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.).

11. Zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Po przeanalizowaniu zapisów księgi rejestrowej oraz na podstawie informacji 

uzyskanych w toku prowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, 

iż w zakładzie leczniczym świadczenia zdrowotne udzielane są niezgodnie z zapisami 

księgi rejestrowej.

W zakładzie leczniczym nie funkcjonuje od 2015 r. komórka organizacyjna 

pn. Poradnia medycyny pracy. Ponadto w zakładzie leczniczym prowadzona jest 

działalność lecznicza z zakresu Punktu pobrań materiału do badań oraz wykonywane 

są świadczenia zdrowotne w gabinecie diagnostycznym USG. Działalność ta nie 

znajduje odzwierciedlenia we wpisach rejestrowych i do dnia rozpoczęcia kontroli 

kierownik podmiotu leczniczego nie wnosił o wpis zmian w tym zakresie.

Ustalony stan faktyczny narusza przepis art. 107 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej. Ustawodawca wskazał, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, 

wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr 

wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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.) 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). 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.

Stwierdzono, że w trakcie wizyt patronażowych 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 prowadzona w podmiocie leczniczym nie zawierała oznaczenia 

podmiotu -  w części dotyczącej nazwy podmiotu, kodu resortowego stanowiącego 

część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki 

organizacyjnej (gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej), 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.
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Stwierdzono, że pielęgniarka realizowała testy przesiewowe u dzieci niezgodnie 

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

świadczeń gwarantowanych, tj.:

a) u niemowląt do 6 miesiąca życia nie przeprowadziła orientacyjne badanie wzroku;

b) u niemowląt w 12 miesiącu życia nie określiła współczynnika masy ciała (Body 

Mass Index -  BMI), nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

c) u dzieci 2-letnich nie określiła współczynnika masy ciała (Body Mass Index -  

BMI), nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

d) u dzieci 4-łetnich nie określiła współczynnika masy ciała (Body Mass Index -  

BMI), nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

e) u dzieci 5-letnich nie określiła współczynnika masy ciała (Body Mass Index -  

BMI), nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

2. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Wśród prowadzonej dokumentacji medycznej 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 podstawowej opieki zdrowotnej), 

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 w aktach kadrowych kopie dokumentów umożliwiających 

zweryfikowanie posiadania przez zatrudnionych pracowników medycznych kwalifikacji 

zapewniających realizację świadczeń zdrowotnych. Dostarczyć do jednostki 

kontrolującej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię prawa wykonywania 

zawodu dla osoby o inicjałach B. T.-L

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

w szczególności:



- daty rozpoczynające okres eksploatacji oraz 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 dokumenty potwierdzające 

sprawność techniczną Ultrasonografu typ Logią F6 nr 420500WX1 oraz dokumenty 

zawierające informacje o dokonaniu wzorcowania i legalizacji wagi niemowlęcej, 

użytkowanej przez położną w trakcie wizyt domowych.

3. podać do wiadomości świadczeniobiorców informacje dotyczące: wysokości opłat 

za udostępnianie dokumentacji medycznej i formach jej udostępniania, wysokości opłat 

za świadczenia zdrowotnej, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami 

odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością oraz zakresu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej;

4. opracować i dostarczyć do jednostki kontrolującej regulamin organizacyjny, spełniający 

wymagania określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej;

5. złożyć do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek w zakresie 

aktualizacji wpisów w księdze rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego;

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 

i 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;
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Pani Beata Trzcińska-Larska 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.

Iwona Drelichowsjia-btopfi
Dyrektor Wydzjafu / '

Zdrowia i Polityki S^olacz;




