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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia *1 J kwietnia 2016 r.

PS-ZPSM.9612.14.2016.BS

Pani
Mariola Madler-Litera
Prezes
NZOZ „TWÓJ LEKARZ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Wincentego Witosa 5 
55-040 Kobierzyce

Wystąpienie pokontrolne 

Dnia 3 marca 2016 r. i 4 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 66 z dnia 24 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.: NZOZ „TWÓJ LEKARZ” 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wincentego Witosa 5, 55-040 

Kobierzyce.

Przedmiotem kontroli były warunki i wymagania jakie musi spełniać podmiot leczniczy 

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

realizacja świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą oraz realizacja standardów postępowania 

w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami, 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.

Protokół kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.14.2016.KB, podpisano dnia 29 marca 2016 r. 

Kontrolowany pismem z dnia 29 marca 2016 r. złożył do tutejszego organu zastrzeżenia 

dotyczące stwierdzonego w trakcie czynności kontrolnych stanu faktycznego tj.: braku 

legalizacji wagi medycznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobierzycach oraz 

stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji profilaktycznych gwarantowanych świadczeń 

zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej na rzecz uczniów Gminnego Zespołu 

Szkół w Bielanach Wrocławskich.

Organ kontrolujący nie uwzględnił złożonych zastrzeżeń a swoje stanowisko 

w zakresie poruszanych zagadnień przekazał pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak: 

PS-ZPSM.9612.14.2016.BS.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego podmiotu 

w obszarze objętym kontrolą oceniono pozytywnie 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 zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych oceniono 

pozytywnie.

3. Zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie.

4. Realizację gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych przez kontrolowany 

podmiot leczniczy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzono:

a) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie wykonywały wizyt patronażowych 

w 3-4 miesiącu życia dziecka w domu świadczeniobiorcy,

b) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej realizująca profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły -  Gminnego Zespołu Szkół 

w Bielanach Wrocławskich nie wykonywała u uczniów:

-  testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego tj.: pomiary -  

wysokości i masy ciała, układu ruchu w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, 

zniekształceń statycznych kończyn dolnych, w kierunku zeza (Cover test, test 

Hirschberga), ostrości wzroku, słuchu (badanie orientacyjne szeptem) i ciśnienia



tętniczego krwi oraz orientacyjnego wykrywania zaburzeń statyki ciała i wad 

wymowy (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne),

-  testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw i pomiaru ciśnienia 

tętniczego krwi oraz u 44% uczniów zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego 

skrzywienia kręgosłupa (klasy trzecie szkoły podstawowej),

-  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (klasy piąte szkoły podstawowej),

-  testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń: rozwoju fizycznego -  pomiary: 

wysokości i masy ciała, układu ruchu, tym bocznego skrzywienia kręgosłupa 

i nadmiernej kifozy piersiowej, ostrości wzroku, słuchu (badanie orientacyjne 

szeptem) oraz ciśnienia tętniczego krwi (klasy pierwsze gimnazjum),

oraz u wszystkich uczniów podlegających testom przesiewowym nie określała

współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI).

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna uczniów Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Kobierzycach nie zawierała:

a) identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (listy 

klasowe),

b) identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, dawek 

podanych leków, godzin zgłoszenia i zakończenia porady doraźnej oraz numeracji 

stron (Zeszyt porad ambulatoryjnych),

c) identyfikacji świadczeniodawcy, numeracji stron oraz oznaczenia każdej strony 

dokumentacji imieniem i nazwiskiem ucznia (Karty zdrowia ucznia, Karty 

profilaktycznego badania lekarskiego dziecka/ucznia).

Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona dla uczniów Gminnego

Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich nie zawierała:

a) oznaczenia świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, daty 

urodzenia lub PESEL-u ucznia, adnotacji o wykonanym profilaktycznym badaniu 

lekarskim, oznaczenia grup wychowania fizycznego (listy klasowe),

b) identyfikacji świadczeniodawcy, numeracji stron, godziny zgłoszenia i zakończenia 

porady doraźnej oraz potwierdzenia udzielonego świadczenia (Zeszyt porad 

ambulatoryjnych),

c) daty urodzenia lub PESEL-u ucznia, czytelnego podpisu rodzica/opiekuna lub osoby 

pełnoletniej pobierającej dokumentację, identyfikacji świadczeniodawcy i osoby 

udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz numeracji stron (Rejestr wydanej 

dokumentacji),



d) oznaczenia świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, 

oznaczenia każdej strony imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numeracji stron (Karty 

zdrowia ucznia i Karty profilaktycznego badania lekarskiego).

Stwierdzono również, brak dokumentacji zbiorczej -  list klasowych (rok szkolny 2015/2016) 

uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klas czwartych, piątych i szóstych szkoły 

podstawowej.

Mając na uwadze powyższe wydaję następujące zalecenia pokontrolne;

1. realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane, zgodnie z warunkami określonymi 

w Części II Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 4 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.),

2. 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).

Pani Mariola Madler-Litera 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. 

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


