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PSZ.yll1.9612.14.2018 KiMce. dnia 30 listopada 2018 r.

I.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Patron”
ni. Ks. Mikolaja Kopernika 3
25-336 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzida/ności

leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze za) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

sporządzone w związku z ustaleniami kontroli której szczegółowe wyniki zostały

przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Prezes Zarządu w dniu

26 listopada 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w jednostce organizacyjnej Przychodnia

„jskra” w Kielcach — zakładu leczniczego pn. NZOZ „,Patron” w Kielcach przeprowadzil Zespól

kontrolerów w składzie:

1. Wioleta Biernacka — Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia

i Koordynacji Nadzoru Medycznego \yydzialu Polityki Społecznej I Zdrowia
Świetokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach — Kierownik Zespołu Kontrolerów.

2. Aleksandra Kacperska — Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony

Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Świętokrl} skiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach — Czlonek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 763 201 8. 764.2018. znak:
PSZ.Vlll.9612.14201 S z dnia 06 listopada 2018 r.. wydanych z upoważnienia Wojewody

Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią
Bogumilę Niziołek.

Przedmiot, zakres i okres obiety kontrola:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej

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

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze za) i przepisami wydanymi na jej podstawie.



Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów

wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym

pa. Niepublicnr Zaklud Opieki Zdnnyolnej „Patron „. Zweryfikowano przestrzeganie spclniania

wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu

świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzetu medycznego). Sprawdzono

kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego oraz warunki wspoldzialama

z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidlo\\ości diagnostyki. leczenia oraz sprawnego

funkcjonowania zakładu leczniczego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zaklad leczniczy posiada 14 znakowy

nr REGON o numerze 29288484000027. co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniu 17 maja 2012 r.

w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu

ich nadawania (Dz. U. z 2012 r.. poz. 594 ze. zm.),

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa Statut

i Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ..PATRON”

sp. z o.o. w Kielcach. Przedłożone ww. dokumenty zawierają informacje,

o strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego. rodzaju prowadzonej działalności leczniczej.

organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresie

i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem

fakhcznym istniejącym w jednostce organizacyjnej zakładu leczniczego

— NZOZ „Paflyn, w Kielcach.

.Jednostka organizacyjną zakładu leczniczego jest Przychodnia „Iskra” mieszcząca się

pod adresem: 25734 Kielce. W. Jagiellońska 76 B.

Komórki organizacyjne wpisane do księgi rejestrowej pod adresem: ul. Jagiellońska 76B,
25-734 Kielce:

• Poradnia Okulistyczna.

• Poradnia Neurologiczna,

• Poradnia Otolaryngologiczna,

o Poradnia Dermatologiczna,

o Poradnia Chirurgii Ogólnej,

o Poradnia Rehabilitacyjna.

• Poradnia Lekarza POZ,



Poradnia Pielegniarki Środowiskowej Rodzinncj.

Pora.d.n.ia Mcdycyny Prac%,

Pracownia RTG.

@ Poradnia EKG.

Pracownia Audiometrii,

Pracownia EEG,

o Pracownia Kinezyterapii.

o Punkt Pobrań Krwi.

o Gabinet Zabiegowy,

@ Pracownia USG,

o Pracownia Hydroterapii,

• Pracownia Masażu Leczniczego.

° Pracownia Krioterapii,

o Pracownia Fizykoterapii.

@ Pracownia Spirometrh,

Pracownia Fizjoterapii,

Przeprowadzona kontrola w dniu 09 listopada 2018 r. wykazała, że komórka organizacyjna

pn. Poradnia Rehahilkacyjna ńinkcjonuje pod adresem: ul. Kopernika 3. 25-336 Kielce.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Przestrzeganie spelniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu

użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatun”

i sprzętu medycznego).

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania

wyrobów medycznych. skontrolowano będący w posiadaniu jednostki organizacyjnej Przychodni

iskra” sprzęt i aparaturę medyczną.

Ustalono, że kontrolowany sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne,

potwierdzą jące jego sprawność techniczną, a także zgodność z nonami i założeniami producenta.

Natomiast aparat USG SonoScape Sil wykorzystywany przy udzielaniu świadczeń

zdrowotnych w Pracowni USG. który zosta] przekazany do użytkowania w dniu 29,04,2015 roku,

nie posiadał aktualnego badania pot\\ierdząjącego jego sprawność techniczną.

Ustalono, że okresowych przeglądów stanu technicznego aparatury/sprzętu medycznego

dokonały następujące firmy:

Zakład Elektroniki Medycznej „MED1CA” T. Pochwała w Kielcach,

ul. Glowackiego 7/5:



Autociar REVA SERVICE Krzysztof Dziób, Brynica 159A, 26-065 Piekoszów;

Medicon Polska sp. z o.o. serwis Urządzeń Medycznych w Warszawie.

ul. Cyklamentów 7.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów i pielęgniarki zgodnie

z otrzymanym w dniu kontroli wkazem personelu medycznego.

Ustalono, że zaklad leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wylącznie

przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidlowości

diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

podmiotu leczniczego wykonującego dzialalność leczniczą Polisę

nr 3671745900190061. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ

Polska s.a.. reprezentowanym przez Agencję Skowronek Rycerz s.c. w Kielcach. ul. Klonowa 10A.

na okres 01.01.201 $ r. do 31.12.2018 r.. co jest zgodne z art. 25 ust. I pkt. I usicnn” chi/cz

15 Ioieiizicz Xli] r. o cI:wlalnosc”j lecme:ej.

Jak wykazala komrola. jednostka zawarla umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie

usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym prawidłowość

diagnostyki. leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Są to umowy

m.in. z zakresu:

badań laboratoryjnych. badań z zakresu analityki ogólnej. hematologii, koagulacji

i biochemii, immunochemii oraz badań cytologicznych.

konsultacji lekarskich okulistycznych,

konsultacji lekarskich psychologicznych.

badań histopatologicznych.

r diagnostyki obrazowej.

W celu wiaściwego. sprawnego ltinkcjonouania jednostki organizac\jnej Przychodni ..lskra”

oraz spełnienia wymagań i warunków nakladanych przez jednostki nadzorujące. podmiot zawarl

również umowy na uslugi z zakresu odhioi”u. transportu i utylizacji odpadów med\ czn\ ch

oraz usługi pralnicze. Utrzymanie cz\stości oraz stenlizacje narzędzi medycznych podmiot

leczniczy realizuje we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Kontrolującym przedlożono Decyzję z dnia 01.07.2014 r. wydaną przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, xV której siwierdza. że Pomieszczenia



przeznaczone na NZOZ „PATRON” sp. z o.o. Przychodnia „JSKRA” 25734 Kielce.

tO. Jagiellońska 7613 spełniają wymagania rozporzadsenia Ministra Zdrowia z dnia 261)62012 r.

w pmwie szezegć1ou)”e1z in”magań. jak/in powinm odpowiadać ponneszczenia / urządzenia

podmiotu iyykonujacego dzialalność leczniczą (Dz. U z 2012 r. poz. 739).

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonujace2o działalność lecznicza.

Podczas wizytacji stwierdzono, że jednostka organizacyjna jest prawidlowo oznaczona.

Na zewnątrz budynku przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą zakładu, zgodny z wpisem

w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku

zakładu leczniczego. gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne,

znajduje się informacja z nazwą zakladu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie

udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kontrola wykazała. że w zakładzie leczniczym w miejscu

ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej znajduje się Karta Praw Pacjenta,

cennik badań wizyt pełnoplatnych oraz informacje. broszury. ulotki dotyczące świadczeń

zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę 0:

zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr

wniosku o wpis zmian s rejestrze i zmianę adresu funkcjonującej komórki organizacyjnej

pn. Poradnia Rehabilitacyjna.

Jednocześnie informuję, że niczgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni

od dnia ich powstania stanowi naruszenie art. 107 usuzwe z dnia 15 kwietnia 2011 ;-.

o dz/ala/ności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2190 ze zm.) co powoduje. że organ prowadzący

rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność

leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za prace.

określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

dokonanie badania przeglądu technicznego aparatu USG SonoScape Sil i przedłożenie

dokumentu, który potwierdza dopuszczenie aparatu do użytkowania.



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

uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystqpicnia pokontrolnego

oraz poinkrmo\anie Wojewody Świetokrzyskico o podjetych działaniach dotyczących

wykonania zaleceń pokontrolnych tub podania przyczyny niepodjcia dziatań.


