Poznań, 5 marca 2018 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.431.5.2017.8

Pan
Rafał Szuca
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego w Pile
im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), działając
z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, Oddziału Kontroli w Podmiotach
Leczniczych, przeprowadził w dniach od 4 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. kontrolę
doraźną problemową.
Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie
z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017 r., poz.
2195) i w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 160) oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw i innych aktach normatywnych
wskazanych w ww. ustawach.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan,
19 stycznia 2018 roku, nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.
Zalecenia pokontrolne
1. Złożyć wniosek o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą dla komórki organizacyjnej: XXX uwzględniający:
 wykreślenie kodów resortowych funkcji ochrony zdrowia: HC.1.2 Leczenie
stacjonarne jednego dnia (15), HC.1.3 Leczenie ambulatoryjne (15), HC.1.3.5
Leczenie w domu pacjenta (15), HC.4.3.1 Wyjazdowa pomoc lekarska (15),
HC.1.3 Leczenie ambulatoryjne (16), HC.4.3.3 Ratownictwo medyczne naziemne
(16), HC.1.3.1 Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (16), HC.4.3.1
Wyjazdowa pomoc lekarska (16);
 wykreślenie 4 miejsc dziennego pobytu.
Brak zgłoszenia powyższych zmian do organu rejestrowego narusza art. 107 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160).
2. Prowadzić dokumentację medyczną zespołów ratownictwa medycznego zgodnie
z zapisami rozporządzenia 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, ze zm.). Dokumentacja zespołów ratownictwa
medycznego (ZRM) nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa:
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a) w części II kart medycznych czynności ratunkowych ZRM brakuje opisu,
co stanowi naruszenie § 50 ust.1 ww. rozporządzenia,
b) w dokumentacji zbiorczej ZRM brakuje oznaczenia podmiotu oraz podpisu osoby
przyjmującej zgłoszenie, co narusza pkt 1 i 10 ww. rozporządzenia,
3. Uzupełnić wyposażenie ZRM w pojemniki reimplantacyjne oraz specjalistycznego
ZRM w reflektor punktowy, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 ZARZĄDZENIA
NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia
30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju ratownictwo medyczne.
4. Wyeliminować uchybienia dotyczące obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów
medycznych, w szczególności w odbiorze zgłoszenia z odpowiednim komunikatem,
co stanowi realizację § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia
2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora
medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 66).
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, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61–713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Agata Nowicka - starszy inspektor wojewódzki, 6.06.2018 r.

