WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 21 maja 2018 r.

ZD-IV.9612.44.2018.9

Pan
XX
Prezes Zarządu
CROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lipowa 23A
64-553 Grzebienisko

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody
Wielkopolskiego, zespół kontrolerów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydziału Zdrowia w Poznaniu, przeprowadził w okresie od 23 do kwietnia do 11 maja
2018 roku, kontrolę planową problemową, której przedmiot obejmował formalną ocenę
zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała
Pani XX – członek Zarządu, w dniu 16.05.2018 roku, nie wnosząc zastrzeżeń.
Zalecenia pokontrolne:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Przestrzegać terminów ustawowych dotyczących zmian w zakresie wpisów w RPWDL,
do czego zobowiązuje art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
Do wiadomości publicznej, w miejscu udzielania świadczeń podać informację:
− o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
− informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Na stronie internetowej podmiotu podać do wiadomości publicznej:
− aktualną informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;
− informację o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie oraz
informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Brak ww. informacji narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
W miejscu ogólnodostępnym, w pomieszczeniach zakładu leczniczego udostępnić
informację o prawach pacjenta. Brak powyższej informacji narusza art. 11 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1318, ze zm.).
Uaktualnić regulamin organizacyjny, zgodnie z wymogami prawa. W trakcie kontroli
przedłożono regulamin organizacyjny, który nie zawierał elementów wynikających
z art. 24 ust. ustawy z dnia 15 kwietnia 2018 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 160 ze zm.) - adresu zakładu leczniczego, faktycznej struktury
organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz faktycznie realizowanych zadań.
Zaktualizować umowę na transport i utylizację odpadów medycznych dotyczącą
aktualnego miejsca odbioru.
Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny spełniający
wymagania zdrowotne, ponieważ nie przedłożono dokumentów potwierdzających
spełnianie wymogów zdrowotnych dla lekarzy: XX, XX, XX, XX oraz dla psychologa –
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-13-12, fax 61-854-16-11
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

7.

XX i dla fizjoterapeuty, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.).
Gabinet masażu wyposażyć w sprzęt medyczny. Brak wyposażenia w ww. gabinecie
narusza art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.).

Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych
działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub
przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma,
informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Agata Goździewińska
Kierownik Oddziału Kontroli Podmiotów Leczniczych
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), zostały objęte anonimizacją
poszczególne treści dokumentu.
Anonimizowała: Agata Goździewińska, kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia, 23.11.2018 r.

