Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
PS.IV.9612.1.2013.EKow

Zielona Góra, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Pan
Waldemar Wolski
ul. Długa 1
66-210 Zbąszynek

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2013r. przeprowadzili kontrolę
problemową w prowadzonym przez Pana Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” przy ul. Długiej 1 w Zbąszynku, (nr księgi
w RPWDL 000000020273-W-08), której przedmiotem była ocena zgodności stanu
organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności
dokumentacji.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana bez
wniesienia zastrzeżeń i dostarczonym do Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. w dniu 6 marca 2013r.
W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Lubuskiego.
Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:
1.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX”
w Poradni Lekarza POZ świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod
funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).

2.

Zawarta w regulaminie organizacyjnym informacja o wysokości opłaty za
udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia
zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych nie zostały podane do

wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty co narusza art. 24 ust. 2 ustawy
o działalności leczniczej
3.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC Nr 12121 zawarta
została 23.11.2012 na okres od 8.12.2012r. do 7.12.2013r. została wysłana do
organu rejestrowego 27.12.2012r. co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności
leczniczej, zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7
dni od zawarcia umowy (…) przekazuje organowi prowadzącemu rejestr (…)
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez
ubezpieczyciela.

4.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie złożył wniosku dotyczącego
dostosowania zapisów w księdze rejestrowej do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz
szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz.594) – czym naruszył art.
206 ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu „Podmioty prowadzące zakłady
opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją
działalność, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 ust. 1-4, do przepisów ustawy
w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.”

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.
W dniu 5 lutego 2013r. dokonano zmian w rejestrze i zgłoszono świadczenie usługi
USG w komórce lekarza POZ oraz dostosowano zapisy w księdze rejestrowej do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r.
poz.594).
Wobec powyższego, na podstawie art. 112 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej, wydaje się następujące zalecenie pokontrolne mające na celu
usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości tj.:
1. Podanie do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, zawartej
w regulaminie organizacyjnym, informacji o wysokości opłaty za udostępnienie
dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które
mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za
częściową albo całkowitą odpłatnością.
Termin realizacji zaleceń 14 dni liczonych od dnia doręczenia niniejszego pisma.
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Na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 i art. 112 ust. 7 pkt 1 z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) w przypadku niezastosowania się do
zalecenia pokontrolnego podmiot wykonujący działalność leczniczą zostanie wykreślony
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego zalecenia pokontrolnego,
oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zalecenia,
a także o działaniach podjętych w celu realizacji zalecenia lub przyczynach niepodjęcia tych
działań.
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
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