
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZPSM.9612.3.2016.BS

Wrocław, dnia !i. ip marca 2016 r.

Pani
Anna Sztejkowska
Dyrektor Przychodni EMC 
we Wrocławiu
EMC INSTYTUT MEDYCZNY 
Spółka Akcyjna 
ul. Pilczycka 144-148 
54-144 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 12 lutego 2016 r. i 15 lutego 2016 r., na podstawie art. 111 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), § 14

Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli

realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer PS-ZPSM.0030- 

15/16 z dnia 13 stycznia 2016 r. podpisane przez Panią Martę Kopystiańską -  Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół 

kontrolny w składzie: Barbara Smektała -  inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu, 

Krystyna Bartków -  inspektor wojewódzki, przeprowadził czynności kontrolne w trybie 

zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA 

we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148, prowadzącym przedsiębiorstwa:

1. Przychodnia przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław.

2. Zespół Przychodni FORMICA, które funkcjonuje w trzech lokalizacjach:

a) Przychodnia nr 1, ul. Królewska 30, 51-200 Wrocław,

b) Przychodnia nr 2, ul. Pilczycka 148, 54-144 Wrocław,

c) Przychodnia nr 3, ul. Celtycka 9, 54-153 Wrocław.

Przedmiotem kontroli była realizacja świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą.
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Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrola była kontrolą problemową ujętą w zatwierdzonym dnia 23 grudnia 2015 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planie kontroli na I półrocze 2016 roku.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.3.2016.BS, podpisanym przez kontrolowany podmiot 

w dniu 4 marca 2016 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywna 

z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe. 

Przy dokonywaniu ocen cząstkowych uwzględniono kryteria legalności i rzetelności.

1. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy 

oceniono pozytywnie.

2. Zabezpieczenie kadrowe oceniono pozytywnie.

3. Zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie.

4. Realizację gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie

realizują wszystkich wymaganych elementów testów przesiewowych tj.:

a) u niemowląt do 6 miesiąca życia - nie wykonują podstawowej oceny rozwoju 

psychomotorycznego oraz orientacyjnego badania wzroku,

b) w 9 miesiącu życia - nie wykonują orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego oraz 

orientacyjnego badania wzroku i słuchu,

c) w 12 miesiącu życia - nie określają współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI) 

oraz nie wykonują orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego, orientacyjnego 

badania wzroku i słuchu oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

d) u dzieci dwuletnich - nie określają współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI) 

oraz nie wykonują orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego, orientacyjnego 

badania słuchu oraz nie wykonuje testu Hirschberga w kierunku wykrywania zeza,

e) u dzieci czteroletnich - nie określają współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI) 

oraz nie wykonują orientacyjnego wykrywania zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń 

słuchu oraz orientacyjnego wykrywania zaburzeń statyki ciała,

f) u dzieci pięcioletnich (testy realizuje się w gabinecie praktyki lub w gabinecie profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole) - nie określają współczynnika masy ciała 

(Body Mass Index-BMI) oraz nie wykonują orientacyjnego wykrywania zaburzeń ostrości
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wzroku i uszkodzeń słuchu, orientacyjnego wykrywania zaburzeń statyki ciała oraz 

orientacyjnego wykrywania wad wymowy, 

co jest niezgodne z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 2 część II, Lp. 1, 3, 4, 5, 6, 7 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U z 2013 r., poz. 1248 ze zm.).

5. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej 

oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Stwierdzono, że wpisy w dokumentacji medycznej nie są poświadczane pełnymi danymi 

identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia zdrowotne tj.: imię, nazwisko, tytuł

zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu, co jest niezgodne z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu je j przetwarzania. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Dnia 7 marca 2016 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Pani Anny 

Sztejkowskiej -  Dyrektora Przychodni EMC we Wrocławiu, informujące o rozpoczęciu 

realizacji przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wszystkich wymaganych 

elementów testów przesiewowych i poświadczaniu w dokumentacji medycznej wykonanych 

świadczeń pełnym danymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z uwagi na fakt, iż stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości zostały przez podmiot 

leczniczy usunięte, (o czym mowa wyżej) odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

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.

X < 1
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a ■
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