Poznań, 4.01.2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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Pan
Paweł Paciorkowski
PRZYCHODNIA LEKARZA
RODZINNEGO LEK-MED
KASPRZYK, MIKOŁAJCZAK,
PACIORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Fromborska 24
62-300 Września

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 16 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
11 grudnia 2017 r. nie wnosząc zastrzeżeń.
Zalecenia pokontrolne
1. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny spełniający wymogi
zdrowotne (dotyczy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 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.).
2. Zapewnić udzielanie świadczeń przy użyciu aparatu EKG, posiadającego
potwierdzenie przeprowadzenia przeglądów technicznych, do czego zobowiązuje
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.) oraz przy użyciu tablic do badania ostrości
wzroku, do czego zobowiązuje część V pkt 4 ppkt 3 lit. e załącznika nr 1
do 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. 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:
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-14-11, fax 61-854-15-44
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

− Karty uodpornienia Punktu szczepień nie zawierały pełnego oznaczenia osoby
udzielającej świadczenia (jest tylko parafa), co narusza § 10 ust. 1 pkt 3 przywołanego
rozporządzenia.
− Dokumentacja indywidualna w Poradni POZ dla dorosłych oraz w Poradni POZ
dla dzieci nie zawierała nazwy komórki organizacyjnej, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1
lit. e przywołanego rozporządzenia.
− Treść oświadczenia, dołączanego do dokumentacji medycznej indywidualnej,
o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej nie jest zgodna z § 8 ust. 1
pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, gdyż upoważnienie udzielone jest tylko
w przypadku śmierci pacjenta.
− Rejestr wydanej dokumentacji prowadzony w formie zbioru wniosków nie zawiera
imienia i nazwiska oraz podpisu osoby, która udostępniła dokumentację, a także daty
udostępnienia dokumentacji, co jest niezgodne z art. 27 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1318, 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 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

Zanonimizował:
Julita Lichańska
specjalista
8.01.2018 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).,
zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.
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