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CITY-MED
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa i Specjalistyczna Opieka
Zdrowotna Dla Szkół Wyższych
Alfred Adamczewski Spółka z o.o.
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego,
zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia, w okresie od 24 stycznia do 6 lutego 2017 r. przeprowadził kontrolę
planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych
w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych
wskazanych w ww. ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisał Pan w dniu
21.02.2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.
Zalecenia pokontrolne
1. Zgłosić do organu rejestrowego zmiany w zakresie faktycznej struktury organizacyjnej,
ponieważ nie jest ona zgodna z wpisem do RPWDL, gdyż nie funkcjonuje:
• jednostka organizacyjna nr 03 - City-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa i Specjalistyczna Opieka Zdrowotna dla Szkół Wyższych, ul. Podgórna 4,
61-829 Poznań - Stare Miasto, w skład której wchodzą nw. komórki organizacyjne:
1. Poradnia Otolaryngologiczna - 008,
2. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - 009,
3. Poradnia Pediatryczna - 010,
4. Poradnia Chirurgiczna - 011,
5. Poradnia Ortopedyczna - 012,
6. Poradnia Pulmonologiczna - 013,
7. Poradnia Psychiatryczna - 014,
8. Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna - 015,
9. Poradnia Kardiologiczna - 016,
10. Gabinet Masażu Leczniczego - 017,
11. Poradnia Psychologiczna - 020;
• pięć nw. komórek organizacyjnych, zlokalizowanych w jednostce organizacyjnej nr 01 City-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa i Specjalistyczna
Opieka Zdrowotna dla Szkół Wyższych, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań - Stare
Miasto:
1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - 021,
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-18-25, fax 61-854-15-44
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

2. Poradnia Otolaryngologiczna - 023,
3. Poradnia Kardiologiczna - 027,
4. Poradnia Pulmonologiczna - 028,
5. Poradnia Psychologiczna - 029.
Zmian w powyższym zakresie nie zgłoszono w terminie ustawowym organowi
prowadzącemu rejestr, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
2. Sprzęt i aparaturę medyczną poddawać systematycznym, udokumentowanym przeglądom
technicznym/legalizacji, ponieważ w trakcie kontroli stwierdzono, że część aparatury
medycznej użytkowanej w podmiocie, tj.:
− xxxxxxxxx nr 1100961 r.p. 2006,
− xxxxxxx 2010/01748, xxxxxxxxxx,
− xxxxxxxxxxxxx,
nie posiadały aktualnych przeglądów technicznych/legalizacji, czym naruszono art. 17 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 ze zm.).
3. 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),
ponieważ:
− dla Poradni urologicznej oraz Poradni pulmonologicznej nie prowadzi się Księgi
Przyjęć, co narusza § 39 ust. 3 pkt a ww. rozporządzenia;
− Księga Przyjęć dla Poradni ortopedycznej nie zawierała:
a) oznaczenia podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1,
b) godziny zgłoszenia się pacjenta,
c) imienia i adresu miejsca zamieszkania pacjenta,
d) rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego,
e) imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu,
co narusza § 43 pkt 1, 3, 4, 6, 7 ww. rozporządzenia;
− w Księdze zabiegów brak pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania
świadczeń zdrowotnych, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.
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 pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Maląg

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), poszczególne treści dokumentu
zostały objęte anonimizacją.
Dokument zanonimizowała Aleksandra Jarosz, st. specjalista, 8.03.2017 r.
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