
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /  j  kwietnia 2016 r.

PS-ZPSM.9612.15,2016.BS

Pan
Łukasz Kozyra
ul. Kruszwicka 6-8 
53-652 Wrocław-Stare Miasto

Wystąpienie pokontrolne 

Dnia 10 marca 2016 r. i 11 marca 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 na podstawie upoważnienia 

Nr 45 z dnia 3 lutego 2016 r., zespół kontrolny w składzie: Krystyna Bartków -  inspektor 

wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

przewodnicząca zespołu, Barbara Smektała -  inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził czynności 

kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: ŁUKASZ KOZYRA, 

ul. Kruszwicka 6-8, 53-652 Wrocław-Stare Miasto.

Przedmiotem kontroli były warunki i wymagania jakie musi spełniać podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą 

oraz realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi (od 2 miesiąca 

życia do 5 roku życia), sprawowanej przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.15.2016.KB, podpisanym dnia 31 marca 2016 r. 

bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywna 

z nieprawidłowościami.
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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 zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych oceniono 

pozytywnie.

3. Zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzono:

a) w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: PRAKTYKA LEKARZA

RODZINNEGO SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ ŁUKASZ KOZYRA, 

ul. Kruszwicka 6-8, 53-652 Wrocław-Stare Miasto -  brak neseseru pielęgniarskiego,

b) w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa pn.: Praktyka Lekarza Rodzinnego 

Specjalista Medycyny Rodzinnej Łukasz Kozyra (filia w Miękini), ul. Lipowa 31, 

55-330 Miękinia -  brak ważnego przeglądu technicznego wagi niemowlęcej i wagi 

medycznej.

4. Realizację gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych przez 

kontrolowany podmiot leczniczy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w jednostce organizacyjnej 

przedsiębiorstwa w Miękini nie wykonywała u dzieci dwuletnich i czteroletnich pomiaru 

ciśnienia tętniczego krwi i nie określała współczynnika masy ciała (Body Mass Index- 

BMI) oraz nie wykonywała testów przesiewowych u dzieci pięcioletnich.

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie 

z uchybieniami. Ustalono, że:

a) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie poświadczały wszystkich 

zrealizowanych świadczeń zdrowotnych pełnymi danymi identyfikującymi osobę 

realizującą świadczenia (imię, nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer prawa 

wykonywania zawodu),

b) strony w dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej prowadzonej w foimie 

papierowej nie były numerowane.

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

celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości:

1. Wyposażyć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego w neseser pielęgniarski, zgodnie • 

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

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z  ¿013 r., poz. 1248 

ze zm.). ,



2. Dokonać legalizacji wagi niemowlęcej i wagi medycznej, zgodnie ustawą z dnia 

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

ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1069).

3. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane, zgodnie z warunkami określonymi 

w Załączniku Nr 2 Część II, Lp. 2. 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.).

4. Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną, zgodnie z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U. 2015 r., poz. 2069).

Pan Łukasz Kozyra w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego zobowiązany jest do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz 

do zawiadomienia jednostki kontrolującej o jego wykonaniu lub przyczynie nie wykonania.

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

Pouczenie:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej'
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Otrzymują:
1 .Adresat 
2. a/a




