WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-Ko.9612.32.2018.2

Poznań, 17.01.2019 r.

"PARAMEDYK" S.C.
ul. Armii Krajowej 5
62-700 Turek
Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) działając z upoważnienia Wojewody
Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydziału Zdrowia, przeprowadził w okresie od 19 do 30 listopada 2018 r. kontrolę
planową problemową.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami
określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizację opieki nad
matką i dzieckiem.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisali wspólnicy
upoważnieni do reprezentowania spółki (Panie: XXXXX XXXXX i XXXXX XXXXX)
w dniu 7 stycznia 2019 r. nie wnosząc zastrzeżeń.
Zalecenie pokontrolne
1. Podać do wiadomości pacjentów, przez zamieszczenie w widoczny sposób w siedzibie
zakładu leczniczego, informację o wysokości opłaty za udostępnienie kopii
dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wykonywać przez pielęgniarki poz testy przesiewowe, do czego zobowiązuje część I
załącznika nr 2 ust. 1 pkt 4 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 ze zm.).
3. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny spełniający wymogi
zdrowotne, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających
spełnianie wymagań zdrowotnych przez personel medyczny podmiotu.
4. Wyposażyć gabinet pielęgniarki poz w wagę medyczną dla niemowląt, do czego
zobowiązuje część IV załącznika nr 2 ust. 4 pkt 1 lit. r do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej.
5. Uzupełnić braki w składzie zestawów przeciwwstrząsowych, znajdujących się
na wyposażeniu neseserów pielęgniarskich oraz gabinetu pielęgniarki poz,
do zobowiązuje część IV załącznika nr 2 ust. 4 pkt 1 i 2 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej. W zestawach brakowało: Natrii Chloridum 0,9 % roztwór do wstrzykiwań, Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwań, Glucosum 5% roztwór do infuzji.
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-14-11, fax 61-854-19-70
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

6. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z wymogami określonymi
w rozporządzeniu 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). Dokumentacja medyczna na dzień przeprowadzenia
kontroli nie spełniała wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia, ponieważ:
 w Księdze Głównej Gabinetu pielęgniarki poz - w oznaczeniu osoby wykonującej
zabiegi znajdował się jedynie podpis, brakowało pozostałych elementów
oznaczenia, czyli wskazania imienia i nazwiska, pełnionej funkcji oraz numeru
prawa wykonywania zawodu, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia;
 Karty opieki środowiskowej nie zawierały wywiadu pielęgniarskiego (opis
warunków
zamieszkania,
rozpoznanie
problemów
pielęgnacyjnych
i psychospołecznych), planu opieki pielęgniarskiej oraz prawidłowego oznaczenia
podmiotu, w którym brakowało: części I resortowego kodu identyfikacyjnego,
nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego, nazwy komórki
organizacyjnej oraz jej kodu resortowego. Powyższe narusza § 41 ust. 1 i ust. 5
ww. rozporządzenia;
 w okresie objętym kontrolą nie były pobierane i dołączane do dokumentacji
oświadczenia pacjentów o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie
zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych ze wskazaniem imienia
i nazwiska osoby upoważnionej, ani oświadczenia pacjentów o upoważnieniu
do dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby
upoważnionej. Powyższe narusza § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zalecenia oraz podjętych
działaniach w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonej nieprawidłowości lub
przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać pisemnie 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
Nadzoru w Ochronie Zdrowia

Zanonimizowała:
Monika Krysiak-Kuras
specjalista
21.01.2019 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),
zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.

