Poznań, 23.01.2018 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.75.2017.9

Pan
Hussein Ben Amer
MULTI-MEDYK H. I A. BEN AMER
SPÓŁKA JAWNA

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149
61-652 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 Zdrowia,
w okresie 7 - 14 września 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.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan Ben Amer
Hussein – wspólnik sp.j., w dniu 7 stycznia 2018 roku, nie wnosząc zastrzeżeń, do ustaleń
w nim zawartych.
Zalecenia pokontrolne
1. 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 Księga przyjęć, nie zawierała:
− godziny zgłoszenia się pacjenta, co narusza § 43 pkt 3 ww. rozporządzenia,
− rodzaju udzielonego świadczenia, § 43 pkt 6 ww. rozporządzenia,
− imienia i nazwiska osoby dokonującej wpisu (była tylko parafa), co narusza § 43 pkt 7
ww. rozporządzenia.
2. Przestrzegać regularności przeglądów technicznych sprzętu medycznego, wynikających
z przepisów prawa. W kontrolowanym podmiocie sprzęt nie podlegał regularnym przeglądom
technicznym (pierwszy wpis 7.12.2017 r.), czym naruszono art. 90 ust. 6-9 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
W dniu 9.01.2018 r. wpłynął do WUW w Poznaniu podpisany przez kontrolowanego protokół
wraz z informacją o wyeliminowaniu nieprawidłowości, stwierdzonych w trakcie kontroli.
Wobec powyższego nie wnosi się o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych
działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach
ich niepodjęcia.
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