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Wrocław, dnia ■''f kwietnia 2016 r.

PS-ZPSM.9612.12.2016.BWK

Pani
Bożena Paździor
Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. 
Bożena Paździor, Ewa Paździor 
ul. Beżowa 12-16 
54-046 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), w związku z § 14 Zarządzenia Nr 428 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie kontroli realizowanych przez 

Wojewodę Dolnośląskiego oraz na podstawie imiennego upoważnienia Nr 28 z dnia 

21 stycznia 2016 roku, sygn. PS-ZPSM.0030-28/16,, zespół kontrolny w składzie:

- Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

- Beata Wemik-Kitzol -  inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler,

w dniu 19 lutego i 22 lutego 2016 roku przeprowadził w podmiocie leczniczym 

pn. „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C. BOŻENA PAŹDZIOR, EWA 

PAŹDZIOR”, ul. Beżowa 12-16, 54-046 Wrocław, czynności kontrolne w trybie zwykłym w 

zakresie realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 lutego 2015 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień była Pani Bożena Paździor -  Kierownik praktyki.
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W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. PS-ZPSM.9612.12.2016.BWK, podpisanym w dniu 21 marca 

2016 roku bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Realizację świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem opieki profilaktycznej 

nad matką i dzieckiem oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Dokonując oceny zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego opisana w Regulaminie 

Organizacyjnym była zgodna z zapisem w Księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę 

Dolnośląskiego oraz ze stwierdzonym stanem faktycznym. W zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiadało następujące komórki 

organizacyjne:

2. PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ;

3. GABINET PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ;

4. GABINET POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ;

5. GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY;

6. PUNKT SZCZEPIEŃ.

2. Kontrolowany podmiot w dniu kontroli posiadał Regulamin organizacyjny, opracowany 

zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.);

W Rozdziale X. § 14 Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, określono 

zasady pobierania opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego 

opiekunowi prawnemu. Wysokość opłaty za wydanie kserokopii dokumentacji medycznej 

została wyliczona zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 159 ze zm.) i podana do wiadomości publicznej.

3. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej znajdował się na parterze w poradni dzieci 

zdrowych i był wyposażony zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

24 września 2013 r. w sprawne świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 86). Położna podstawowej opieki zdrowotnej posiadała 

neseser do pracy w środowisku, który był wyposażony zgodnie z wyżej wymienionym 

rozporządzeniem.

4. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego było prawidłowo oznakowane na zewnątrz i 

wewnątrz budynku. Do wiadomości pacjentów podane były informacje dotyczące 

działalności komórek organizacyjnych. Treść i forma zamieszczonych komunikatów nie
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nosiła znamion reklamy, co jest zgodne z wytycznymi określonymi w art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

5. W podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem 

realizowała położna podstawowej opieki zdrowotnej, posiadająca kwalifikacje zgodne 

z wymaganiami określonymi w art. 5 pkt 28) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Położna podstawowej opieki zdrowotnej prowadziła zbiorczą dokumentację medyczną 

w postaci Książki pracy położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Książki noworodków oraz 

Rejestru przyjętych zgłoszeń urodzonych noworodków, a także indywidualną dokumentację 

medyczną w postaci Kart opieki nad kobietą ciężarną, Kart opieki nad położnicą oraz Kart 

opieki nad noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 r., 

poz. 2069) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu je j przetwarzania (j.t. Dz. U. z 

2014 r., poz. 177 ze zm.)..

7. Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizowała i dokumentowała świadczenia 

zdrowotne w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem 

do ukończenia 2 miesiąca życia zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

20 września 2012 roku 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 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1100 ze zm.), z wyjątkiem braku dokumentowania ocenianych 

odruchów noworodkowych, co jest niezgodne z przepisami zawartymi w części XIV ust. 

4 pkt 2 tego rozporządzenia.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć następujące 

działanie celem wyeliminowania wskazanej w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości w 

zakresie realizacji i dokumentowania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez położną 

podstawowej opieki zdrowotnej:

1. realizować i dokumentować oceniane przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, podczas

wizyt patronażowych, odruchy noworodka zgodnie z wytycznymi określonymi

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawne standardów

postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
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okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego 

porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Pani Bożena Paździor w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego zobowiązana jest do zrealizowania zalecenia pokontrolnego oraz do 

zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a


