
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.3.2015.KB

Wrocław, dnia 11 marca 2015 r.

Ks. Robert Sitarek
Kierownik
Ekumenicznej Stacji Opieki- 
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, 
Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej 
we Wrocławiu

Wystąpienie pokontrolne 

W dniach od 11 do 20 lutego 2015 r. ( z przerwami ) na podstawie art. 111, 112 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 

z późn. zm.), § 14 Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. 

w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer 

PS-ZP.0030-34/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody 

Dolnośląskiego przez Pana Piotra Kollbeka -  Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny 

w składzie Krystyna Bartków -  inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu, Barbara 

Smektała - inspektor wojewódzki -  kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym 

w Ekumenicznej Stacji Opieki -  Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki 

Paliatywnej we Wrocławiu. Zakres kontroli obejmował realizację zaleceń wydanych po 

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 do 31 października 2013 r.

( z przerwami). Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody,. 

Dolnośląskiego na I półrocze 2015.r. zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku. Okres 

objęty kontrolą, od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.



W zakresie działalności podmiotu leczniczego objętego kontrolą wydaje się ocenę pozytywną. 

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny. Ustalenia 

dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz informacje 

i wyjaśnienia przez Kierownika ds. pielęgniarstwa - Panią Małgorzatę Ostrowską oraz 

pielęgniarki - Panią Małgorzatę Pytlasińską i Panią Bożenę Stępkowską zostały zawarte 

w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.3.2015.KB, podpisanym w dniu 3 marca 2015 r., bez 

wnoszenia zastrzeżeń.

W wyniku przeprowadzonej w dniach od 25 do 31 października 2013 r. ( z przerwami) 

kontroli problemowej oraz stwierdzonych nieprawidłowości wydano następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. Wyposażyć gabinet profilaktyczny w tablice Ishihary do badania widzenia barwnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.

2. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.

3. Dokumentować wykonane świadczenia gwarantowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.

4. Poświadczać w dokumentacji medycznej wykonanie profilaktycznych badań danymi 

identyfikującymi osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych. Termin realizacji: na 

bieżąco.

Na podstawie przeprowadzonej w dniach od 11 do 20 lutego 2015 r. (z przerwami) kontroli 

sprawdzającej stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane i w związku 

z powyższym nie wydaje się zaleceń.
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Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a


