
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 maja 2016 r.

PS-ZPSM.9612.19.2016.IS

Pani
Agnieszka Myrdzio
Prezes Zarządu
„AMAVITA -  Marzena Klacocar, 
Alicja Majda-Szczotka,
Agnieszka Myrdzio”
Lekarska Spółka Partnerska 
ul. Canaletta 4 
51-665 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 55 z dnia 15 lutego 

2016 roku, sygn. PS-ZPSM.0030-55/2016, 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 18 marca i 21 marca 2016 roku przeprowadził czynności kontrolne w trybie zwykłym 

w podmiocie leczniczym pn. „AMAVITA -  Marzena Klakocar, Alicja Majda-Szczotka, 

Agnieszka Myrdzio” Lekarska Spółka Partnerska, 51-665 Wrocław, ul. Bernarda Belotta 

Canaletta 4, prowadzącym przedsiębiorstwo pn. AMA VITA -  Ambulatoryjne Świadczenia 

Zdrowotne.

Przedmiotem kontroli była realizacja ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem, 

a w szczególności ocena warunków i wymagań jakie musi spełniać podmiot leczniczy 

realizujący ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, dokumentowanie udzielonych świadczeń 

zdrowotnych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi
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przepisami oraz realizacja i dokumentowanie profilaktycznej opieki nad kobietą ciężarną, 

położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 29 lutego 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 Agnieszka Myrdzio -  Prezes Zarządu.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

wprotokole kontroli, sygn. PS-ZPSM.9612.19.2016.IS, podpisanym w dniu 20 kwietnia 

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.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego opisana w regulaminie 

organizacyjnym była niezgodna z zapisem w księdze rejestrowej prowadzonej przez 

Wojewodę Dolnośląskiego oraz ze stwierdzonym stanem faktycznym. W strukturze 

organizacyjnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nie uwzględniono 

funkcjonujących komórek organizacyjnych, tj.:

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

- Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Kontrolowany podmiot w dniu kontroli posiadał regulamin organizacyjny opracowany 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności.

W § 14 regulaminu organizacyjnego 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.

W dokumencie brak było zapisów dotyczących:

zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia 

sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno- 

leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

2



warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 

w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji 

pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 

co jest niezgodne z wymogami określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego było oznakowane na zewnątrz i wewnątrz 

budynku. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

na tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku podano nazwę przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego niezgodną z nazwą wpisaną do księgi rejestrowej prowadzonej 

przez Wojewodę Dolnośląskiego,

na zewnątrz budynku brak było informacji dotyczącej działalności komórek 

organizacyjnych: Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

wewnątrz budynku brak było informacji dotyczących zakresu i rodzaju udzielanych 

świadczeń zdrowotnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 

co jest niezgodne z wymogami określonymi w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności.

Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej znajdował się na parterze w poradni 

dzieci zdrowych. Pomieszczenie było oznakowane i wyposażone zgodnie z wytycznymi 

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

w którym stwierdzono brak w zestawie przeciwwstrząsowym Glucosum 20% - roztwór 

do wstrzykiwań, co jest niezgodne z wytycznymi określonymi w Załączniku Nr 3 

Część III ust. 4 pkt 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Harmonogram pracy położnych podstawowej opieki zdrowotnej był udostępniony 

w miejscu widocznym dla pacjentów, zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 12 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką 

i dzieckiem realizowały położne podstawowej opieki zdrowotnej, posiadające 

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.



7. W kontrolowanym podmiocie leczniczym nie była prowadzona zbiorcza dokumentacja 

medyczna w postaci rejestru przyjętych zgłoszeń o porodzie do położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej. Dokumentacja zbiorcza pod nazwą książka noworodków prowadzona 

była nierzetelnie, dokonane wpisy były nieczytelne oraz brak było istotnych informacji 

dotyczących przyczyn niewykonania wizyt patronażowych u noworodków przez położną 

podstawowej opieki zdrowotnej, co jest niezgodne z wytycznymi określonymi 

w § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 i § 11 rozporządzenia 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).

8. Położne podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły indywidualną dokumentację 

medyczną -  historia zdrowia i choroby -  w części dotyczącej opieki środowiskowej pod 

nazwą: karta opieki nad położnicą karta opieki nad noworodkiem/niemowlęciem 

do 42 dnia życia, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

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

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

9. Położne podstawowej opieki zdrowotnej nie realizowały profilaktycznej opieki nad 

kobietą ciężarną w zakresie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, 

przygotowującej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa, co jest niezgodne 

z wytycznymi określonymi w części II Załącznika do rozporządzenia 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.) oraz w Części I ust. 1 pkt 4) 

Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Wewnątrz budynku nie podano do wiadomości publicznej informacji dotyczącej zakresu i 

formy udzielanych świadczeń zdrowotnych kobietom ciężarnym oraz zasad zapisu na 

porady, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych.

10. Położne podstawowej opieki zdrowotnej realizowały i dokumentowały świadczenia 

zdrowotne w zakresie opieki nad 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 w 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, z wyjątkiem realizowania mniej niż 4 wizyt patronażowych u każdego 

noworodka w 56% analizowanych przypadków oraz przekazywały opiekę nad nim ustnie 

pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej, co jest niezgodne z wytycznymi 

określonymi w części XIV ust. 8 i 10 tego rozporządzenia.

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

działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości:

1. dostosować zapisy w regulaminie organizacyjnym do stanu faktycznego i wymogów 

określonych w art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2. oznakować przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego na zewnątrz i wewnątrz budynku 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej;

3. uzupełnić wyposażenie nesesera położnej do wymogów określonych w Załączniku Nr 3 

Część III ust. 4 pkt 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

4. prowadzić rejestr przyjętych zgłoszeń o porodzie do położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz książkę noworodków, zgodnie z wytycznymi określonymi w § 2 ust. 1, 

§4 ust. 1 i § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

5. zapewnić realizowanie przez położne podstawowej opieki zdrowotnej profilaktycznej 

opieki nad kobietą ciężarną w zakresie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego 

ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa, zgodnie 

z wytycznymi określonymi w części II Załącznika do rozporządzenia 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 oraz w Części I ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej;

6. zapewnić przeprowadzanie przez położne podstawowej opieki zdrowotnej nie mniej niż 

4 wizyt patronażowych u każdego noworodka oraz przekazywanie opieki nad nim 

pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z wytycznymi określonymi 

w części XIV ust. 8 i 10 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
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okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem.

Pani Agnieszka Myrdzio 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.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIlEfiC

Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. A dresa t
2. a /a
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