
W O J E W O D A ŚWIĘTOKRZYSKI 

PSZ.VIII.9612.27.2017 Kielce, dnia 26.09. 2017 r. 

AQUADENT-ORTOESTETYKA 

ul. Ściegiennego 81/6 

25-114 Kielce 

Wystąpienie pokontrolne 

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne 

sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały 

przedstawione w protokole kontroli, zaparafowanym, nie podpisanym przez właściciela 

zakładu leczniczego. 

W związku z powyższym w dniu 06.09.2017 r. wpłynęły do Wojewody Świętokrzyskiego 

zastrzeżenia do protokołu, na które zostało sformułowane stanowisko do zastrzeżeń, w którym 

szczegółowo odniesiono się do wszystkich uwag i zastrzeżeń właściciela kontrolowanego 

podmiotu leczniczego. 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym: 

AQUADENT-ORTOESTETYKA wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: 

AQUADENT-ORTOESTETYKA stomatologia i medycyna estetyczna Anna Duda, 

przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w składzie: 

Anna Domińczak - Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 

ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli nr 660/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., wydanego 

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek; 

1 



Wioleta Biernacka - Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 

SUW w Kielcach - członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli nr 661/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., wydanego 

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek; 

Zofia Biesaga - Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia 

i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 

ŚUW w Kielcach - Członek Zespołu Kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli nr 662/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., wydanego 

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek; 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.). 

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą. 

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez 

podmiot leczniczy z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie. 

Zakres czynności kontrolnych obejmował m.in. sprawdzenie zgodności zapisów rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym 

w zakładzie leczniczym: AQUADENT-ORTOESTETYKA. 

Zweryfikowano także przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia 

do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów 

medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania 

zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu 

zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładów 

leczniczych. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy 

AOUADENT-ORTOESTETYKA posiada 14 znakowy Nr REGON 29112796000031, 

co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2016. poz. 1638 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 

2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczególowego sposobu 

ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594 ze zm.). 
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Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową 

o numerze 000000132770 W-26. 

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejących w zakładach 

leczniczych. 

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną zakładu leczniczego 

jest Zakład Opieki Stomatologicznej i Specjalistycznej. 

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL przedstawiają 

się następująco: 

1. Poradnia Stomatologiczna, 

2. Poradnia Ortodontyczna, 

3. Poradnia Protetyki Stomatologicznej, 

4. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, 

5. Poradnia Dermatologiczna, 

6. Pracownia Protetyczno-Ortodontyczna. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna 

na poziomie komórek organizacyjnych nie jest zgodna ze stanem faktycznym. 

Stwierdzono, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonuje Poradnia Dermatologiczna. 

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania 

i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych. 

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania 

wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt 

i aparaturę medyczną. Sprzęt medyczny (sterylizator parowy, aparaty RTG, unity 

stomatologiczne, myjnia termodezynfekcyjna) posiada aktualne przeglądy techniczne, 

potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami 

producenta. 

Natomiast autoklaw Vacuklaw 44B+, według zapisów dokonanych w świadectwie stanu 

technicznego, nie spełnia wymogów dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania 

wyrobów medycznych. Dnia 06.09.2017 r., w załączeniu do zastrzeżeń do protokołu dosłano 

kartę techniczną na ww. autoklaw z adnotacją „następny przegląd po wykonaniu 1000 cykli 

lub za 24 miesiące". 

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami. 
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3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny. 

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu 

medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje. 

Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych 

wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. 

Zadanie oceniono pozytywnie. 

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości 

diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. 

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą - zawarte z Towarzystwem 

Ubezpieczeniowym Inter, ważne do dnia 07.07.2018 r., co jest zgodne z art. 25 ust.l pkt.l 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 

ze zm.). 

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. na: usługi 

protetyczne oraz opis badań RTG. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia 

oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. 

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków 

nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowy m.in. na świadczenie usług 

w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych. 

Zadanie oceniono pozytywnie. 

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu 

leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane 

są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego. 

Natomiast stwierdzono brak informacji o dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych 

gabinetów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, co stanowi naruszenie 

art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 

1638 ze zm.). 

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym 

oraz elektronicznie. 
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Kontrolującym przedłożono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach (znak: SE IVa - 4233/46/13) z dnia 05.08.2013 r., pozytywnie 

opiniującą spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Kontrola wykazała, iż podmiot leczniczy nie udostępnia do publicznej wiadomości „Karty 

Praw Pacjenta". 

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami z uchybieniami. 

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Zalecenia pokontrolne: 

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o: 

1. Zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian 

w rejestrze i wykreślenie niefunkcjonującej komórki organizacyjnej tj. Poradni 

Dermatologicznej, bowiem art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.) zobowiązuje podmiot 

wykonujący działalność leczniczą m.in. do zgłaszania do rejestru wszelkich zmian danych 

objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania. 

2. Zadbać w przyszłości o terminowe wykonywanie wszelkich badań technicznych, 

okresowych i dopuszczających do użytkowania sprzęt medyczny, z uwagi na wymogi 

art. 17 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.). 

3. Umieszczenie informacji dla pacjentów o dniach i godzinach funkcjonowania 

poszczególnych gabinetów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, bowiem brak 

tej informacji stanowi naruszenie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.). 

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie 

stwierdzonego uchybienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach 

dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia 

tych działań. 
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