
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia f  lipca2016r.

PS-ZPSM.9612.40.2016.BWK

Pan
Andrzej Żywicki
Kierownik
Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
ul. Długa 15 
58-521 Jeżów Sudecki

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 20011 r. o działalności 

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

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zewnętrznych 

prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz imiennego upoważnienia Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2016 r., sygn.PS-ZPSM.0030-154/16, zespół kontrolerów 

w składzie:

Beata Wemik-Kitzol -  inspektor wojewódzki, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu,

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, 

w dniu 24 maja 2016 roku, przeprowadził w podmiocie leczniczym pn. Samodzielny 

Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Długa 15, 58-521 Jeżów Sudecki, kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, 

z uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem, warunków i wymagań jakie 

musi spełniać podmiot leczniczy realizujący ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 

dokumentowania udzielanych świadczeń zdrowotnych przez położną podstawowej opieki 

zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
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Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień był Pan Andrzej Żywicki -  Kierownik Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. PS-ZPSM.9612.40.2016.BWK, podpisanym przez kontrolowany 

podmiot w dniu 22 czerwca 2016 r., bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze 

wystąpienie pokontrolne.

Realizację świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem opieki profilaktycznej 

nad matką i dzieckiem oceniam pozytywnie.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego opisana w regulaminie 

organizacyjnym była zgodna z zapisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001884 W-02 oraz 

ze stwierdzonym stanem faktycznym. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiadało następujące jednostki organizacyjne:

1. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Długa 15, 58-521 Jeżów 

Sudecki, w której wyodrębniono następujące komórki organizacyjne w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej:

- Poradnia lekarza POZ,

Poradnia POZ dla dzieci,

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

Gabinet położnej środo wiskowo-rodzinnej,

Gabinet zabiegowy,

2. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia -  filia w Siedlęcinie, 

ul. Kościelna 3, 58-508 Siedlęcin, w której wyodrębniono następujące komórki organizacyjne 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- Poradnia lekarza POZ,

- Gabinet zabiegowy.

3. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia -  filia w Dziwiszowie, 58-508 

Dziwiszów 43, w której wyodrębniono następujące komórki organizacyjne w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej:



- Poradnia lekarza POZ,

- Gabinet zabiegowy.

II. Kontrolowany podmiot posiada regulamin organizacyjny, sporządzony zgodnie z art. 

23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i zatwierdzony przez kierownika podmiotu 

leczniczego.

III. Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizowała świadczenia zdrowotne 

w gabinecie, usytuowanym na piętrze dwukondygnacyjnego budynku, oznakowanym 

tabliczką z napisem „Położna środowiskowo-rodzinna”. Na drzwiach gabinetu znajdowała się 

informacja dotycząca harmonogramu pracy położnej w przychodni, a także poza nią. Gabinet 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej był wyposażony zgodnie z przepisami zawartymi 

w części III ust 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (j .t. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 86), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych.

IV. Położna posiadała również neseser niezbędny do wykonywanych przez siebie 

świadczeń zdrowotnych, który był wyposażony zgodnie z przepisami zawartymi w części III 

ust 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

V. Położna podstawowej opieki zdrowotnej posiadała kwalifikacje do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, tj. aktualne prawo wykonywania zawodu i kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w art. 5 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

VI. Położna prowadziła indywidualną i zbiorczą dokumentację medyczną, w której 

odnotowane były świadczenia zdrowotne udzielane położnicom i noworodkom zgodnie 

z przepisami zawartymi w rozdziale I rozporządzenia 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).

VII. Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizowała i dokumentowała świadczenia 

zdrowotne w zakresie opieki nad położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 

2 miesiąca życia, zgodnie z przepisami zawartymi w części I ust 1 rozporządzenia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych oraz w części XIV 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
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w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1100 ze zm.).

Profilaktyczna opieka nad kobietą ciężarną w zakresie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży 

wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa, nie była realizowana 

przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, co według ustaleń dokonanych w czasie 

kontroli, było spowodowane brakiem zadeklarowanych do położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej kobiet w ciąży.

Biorąc pod uwagę powyższe nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

JolaĄtą Stopko 
DYREKTj&i; W D Z IA Ł O  

Zdrowia i PoMyra-Społecznej

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a
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