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Pan
Tadeusz Jucyk
CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED
TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA JAWNA
ul. Wojska Polskiego 33
62-500 Konin

Na podstawie art. 111 ust. 1 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,
Wydziału Zdrowia – Delegatury w Koninie, przeprowadził w okresie od 26 października
do 20 listopada 2017 r. kontrolę planową problemową.
Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.)
i aktach wykonawczych do ustawy oraz w innych aktach normatywnych wskazanych
w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisał Pan w dniu
15 grudnia 2017 r. nie wnosząc zastrzeżeń.
Zalecenia pokontrolne
1. Złożyć w organie rejestrowym wniosek o zmianę wpisu w rejestrze uwzględniający
zakończenie działalności przez komórki organizacyjne: Poradnia Hematologiczna
– 135, Poradnia Dermatologiczna – 137, Poradnia Onkologiczna – 140, Poradnia
Neurochirurgiczna – 146, do czego zobowiązuje 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. Do dokumentacji medycznej indywidualnej kobiet w ciąży dołączać plan opieki
przedporodowej i plan porodu, do czego zobowiązuje ust. 3 części IV załącznika
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1132). Dokonywać w dokumentacji indywidualnej ciężarnych wpisów
zawierających dane wybranej przez kobietę położnej POZ, do czego zobowiązuje
pkt 1a części II przywołanego rozporządzenia.
3. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny spełniający wymogi
zdrowotne (dotyczy 77 osób personelu medycznego), do czego zobowiązuje art. 17
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).
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4. 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:
Księgi przyjęć poszczególnych poradni zlokalizowanych w Koninie nie zawierają
nazwy jednostki organizacyjnej, co narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia.
Księgi przyjęć prowadzone w poradniach zlokalizowanych w Kole nie zawierają nazwy
zakładu leczniczego, co narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia.
Księgi zabiegów gabinetu diagnostyczno-zabiegowego prowadzone odrębnie
z podziałem na świadczenia właściwe dla poradni: Endokrynologicznej,
Otolaryngologicznej, Położniczo-Ginekologicznej, Otolaryngologicznej dla Dzieci oraz
Urologicznej zawierają niewłaściwie oznaczenie podmiotu, ponieważ nie zawierają
nazwy i kodu resortowego właściwego dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
a wpisane są nazwy i kody resortowe poszczególnych poradni (wymienionych powyżej),
co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia.
W księdze badań USG dla Poradni Endokrynologicznej brak kodu resortowego
komórki zlecającej badanie oraz oznaczenia lekarza zlecającego, co narusza § 36 pkt 5
i 6 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 Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Przygotował:
Julita Lichańska
specjalista
8.01.2018 r.

2

