WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia Q grudnia 2015 r.

PS-ZPSM.9612.42.2015.KB

Pani
Jadwiga Hryniewiecka-Ropij
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARZA
RODZINNEGO
ul. Trzebnicka 37
Oborniki Śląskie

Wystąpienie pokontrolne
Dnia 13 listopada 2015 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 w oparciu o upoważnienie Nr 321 z dnia 22 października
2015 r. podpisane przez Panią Martę Kopystiańską- Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny w składzie:
Krystyna Bartków - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu kontrolnego, Barbara
Smektała - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, przeprowadził kontrolę sprawdzającą w trybie
zwykłym

w

podmiocie

leczniczym

pn.:

NIEPUBLICZNY

ZAKŁAD

OPIEKI

ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO JADWIGA HRYNIEWIECKAROPIJ z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 37 w Obornikach Śląskich.
Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku
kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 14 września 2012 r. w trybie zwykłym, z zakresu
realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz
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standardów postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej
przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 r. przez
Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2015 r.
W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie
kontrolowanych zagadnień była Pani Jadwiga Hryniewiecka-Ropij - lekarz medycyny.
W związku z przedmiotową kontrolą której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione
w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.42.2015.KB, podpisanym dnia 27 listopada 2015 r.
bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną.
Dokonując oceny zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej ustalenia pokontrolne dotyczące
realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.
W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem i dzieckiem
sprawowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:
1. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej poświadczają w indywidualnej dokumentacji
medycznej wykonanie badań profilaktycznych pełnymi danymi identyfikującymi osobę
wykonująca świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania.
2. Przeprowadzają testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 Część II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej.
3. Realizują wizyty patronażowe u wszystkich zadeklarowanych niemowląt w 3-4 miesiącu
życia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Część II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej.
4. Dokumentują wykonywane świadczenia zdrowotne w dokumentacji medycznej zbiorczej,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
5. Prowadzą obowiązującą indywidualną wewnętrzną dokumentację medyczną zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez
pielęgniarkę lub higienistkę szkolną:
1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Śląskich realizuje Pani Lidia Wiśniewska - pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
posiadająca wymagane kwalifikacje, określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
2. Pielęgniarka określa współczynnik masy ciała (Body Mass Index - BMI), zgodnie
z Załącznikiem Nr 4 Część II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Pielęgniarka dokumentuje wykonane świadczenia zdrowotne, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
4. Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna zawiera oznaczenie świadczeniodawcy
i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane
i w związku z powyższym nie wydaje się zaleceń.
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.
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Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a
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