WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 23.01.2018 r.

ZD-IV.9612.64.2017.6

Pan
Miłosz Wański
FLAME Miłosz Wański
Adres do korespondencji:
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
ul. Poznańska 14B/2
62-051 Wiry

ul. Katowicka 67B/104
61-131 Poznań

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, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych przeprowadził, w dniach
od 13 listopada do 12 grudnia 2017 r., kontrolę planową problemową.
Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych w ustawie, a także
ocena realizacji opieki nad matką i dzieckiem.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan w dniu
27 grudnia 2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne
1. Złożyć w organie rejestrowym Wojewody Wielkopolskiego wniosek aktualizujący strukturę
organizacyjną podmiotu, ponieważ bez wymaganego wpisu do rejestru prowadzona jest
działalność lecznicza w zakresie fizjoterapii. Brak zgłoszenia powyższych zmian organowi
prowadzącemu rejestr 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. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny posiadający
odpowiednie kwalifikacje i spełniający wymagania zdrowotne, ponieważ w trakcie kontroli
nie przedłożono dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów zdrowotnych przez
X XXXXXXX, co narusza 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.).
3. Zobowiązać położne poz do realizacji standardów opieki nad kobietami ciężarnymi oraz
położnicami i noworodkami, wynikających z 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). Jak ustalono w trakcie kontroli położne
poz:
− nie sporządzają planu porodu, co narusza wymogi określone w rozdziale IV
ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia;
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− nie ustalają indywidualnego planu opieki nad położnicą i noworodkiem, co narusza
wymogi określone w rozdziale IV ust. 6 ww. rozporządzenia;
− nie odnotowują realizacji procesu pielęgnowania noworodka i położnicy, co narusza
wymogi określone w wymogi określone w rozdziale IV ust. 10 pkt 16
ww. rozporządzenia;
− nie dokonują adnotacji dot. udzielonych porad i wskazówek na temat opieki nad
noworodkiem, jego pielęgnacji, karmienia piersią, co narusza wymogi określone
w rozdziale IV ust. 10 pkt 3,4 i 7 ww. rozporządzenia;
− nie przekazują opieki nad dzieckiem po ukończeniu 6 tyg. życia pielęgniarce poz,
co narusza wymogi określone w rozdziale IV ust. 12 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, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.
Podpisano:
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Damian Marciniak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Zanonimizowała: Anna Kaczmarkiewicz – inspektor wojewódzki, 23.11.2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

