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Stosownie do 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331)

przekazuję wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i ocenę skontrolowanej działalności.

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 05 listopada 2018 r. przeprowadzona została kontrola w zakładzie leczniczym

pn.Nkpub/icm Za/c/ad Opieki Zdrowotnej Eskulap mieszczącym się pod adresem:

27-200 Starachowice. ul. Murarska 14.

Kontrolę przeprowadzil zespól kontrolerów w składzie:

Marta Galczyńska Kierownik Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji

Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu

\Vojewódzkiego w Kielcach, Kierownik Zespołu Kontrolerów,

2. Wioleta Biernacka Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia

i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Czlonek Zespołu Kontrolerów.

upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 73112018 i 73212018 znak:

z dnia 31.10.201 $ r, wydanych z upoważnienia Wojewody

Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Panią

Zakres kontroU i okres ohjcb” kontrola:

Kontrola przeprowadzona zostala w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne

środki transportu sanitarnego wymagań. o których mowa w art. 161 ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Kielce. dnia 22 listopada 2018 r.

Pani

Lidia Ołubiec-Jasiak

Dyrektor

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Eskulap w Starachowicach

na podstawie pisemnych
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Świętokrzyskiego przez

Bogumiłę Niziolek.



) Regulaminu Organizacyjnego Stowarzyszenia Eskulap w Starachowicach

z dnia Ol lipca 2012 r.

Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pani Lidia Olubiec-Jasiak.

Pełnomocnikiem dyrektora ds. administracyjnych, ds. ISO i spraw pracowniczych

jest Pani Danuta Garbacz.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Regulamin Organizacyjny Stoi4wryszenia

Eskulap w Starachowieach, podpisany przez Dyrektora podmiotu leczniczego, który obowiązuje

od dnia 01 lipca 2012 roku.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

podmiotu wykonującego działalność leczniczą — Polisę nr 459-6397093 1 z dnia 10.07.2018 r.

zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz III — Regionalne Centrum Dystrybucji

w Krakowie, ul. Pawia 5. Ubezpieczenie obejmuje okres od 14.07.2018 r.

do 13.07.20l9r.

Do zadań zakładu leczniczego RZOZ Eskulap należy między innymi realizowanie transportu
sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

Ustalono, że transport sanitarny chorych i pacjentów wykonywany jest samochodem

specjalny1n sanitarnym — Renault Kangoo o numerze rejestracyjnym TST 34922, rok produkcji

2006, nrYIN: VF1FC1EHF36321646, nr karty pojazdu KP/AAB 7929357. Jest to ambulans typu

Al i zgodnie z PN-EN I 789+Al :2011 przeznaczony jest do transportu jednego pacjenta,

co do którego nie przewiduje się, że stanie się pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Samochód specjalny - sanitarny został zakupiony w 2014 r. Kontrolującym okazano

dokumenty: ocenę techniczną nr: 22/O91CRMII4 z dnia 05.02.2014 r. podpisaną
przez uprawnionego rzeczoznawcę Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych

I Maszyiiowych „CeRMot” sp. z o.o. w Katowicach oraz polisę ubezpieczenia komunikacyjnego

OC o numerze 1014633458 zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z okresem

ubezpieczenia od 15.10.2018 r. do 14.10.2019 r.

Na dzień prowadzonej kontroli, ambulans nie posiadał aktualnego przeglądu technicznego

pojazdu. Ostatnie badanie techniczne pojazdu przeprowadzono 21 października 2015 r.,

a tennin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 21 października 2016 r.

Podczas kontroli dokonano oględzin pojazdu w zakresie sprawdzenia wyposażenia ambulansu

zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+Al :2011 „Pojazdy medyczne

i ich wyposażenie — ambulanse drogowe”. Stwierdzono, że wyposażenie w ambulansie

jest zgodne z przytoczoną powyżej normą i obejmuje:

• wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta;

• wyposażenie do wentylacji;

• wyposażenie do inńizji;

• wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego;

• wyroby do bandażowania i pielęgnacji;



jtjac na uwadze pnwyżs

dokonanie badania przeglądu technicznego pojazdu Renault Kangoo o numerze
rejestracyjnym TST 34922, realizującego świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

zadbanie w przyszłości o terminowe wykonywanie wszelkich badań technicznych.
okresowych i dopuszczających pojazd do użytkowania. z uwagi na wymogi art.8 I ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 201$ r. poz. 990).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej. proszę o podjęcie dzialań

mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości i równocześnie przekazanie

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego — informacji

o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zalecenia, a także o podjętych

działaniach lub przyczynach niepodjcia dzialań.


