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'""̂  Protokol z kontroU dorazne] przeprowadzom 

w dniach 02 wrzesnia oraz 13 wrzesnia 2016i 

Data wp Iyuu .-2016-12-06 

1. Informacje dotycz^ce kontrolowanego podmiotu leczniczego: 

NOWY SZPITAL POWIATU KROSNIENSKIEGO SPOLKA Z OGRANICZON^ 

0DP0WIEDZIALN0SCI4, 

ul. Piastow 3, 66-600 Krosno Odrzanskie 

Numerksi?gi rejestrowej w RPWDL: 000000023778-W-08 

2. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena zgodnosci wykonywanej dzialalnosci leczniczej 

z przepisami okreslaj^cymi warunki wykonywania dziaialnosci leczniczej (ustawa z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o dziaialnosci leczniczej - Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z p6zn. zm.), 

w t y m organizacja pracy i udzielania swiadczen zdrowotnych, a w szczegolnosci: 

harmonogramy (grafiki) pracy za ostatnie 5 m - cy lekarzy, piel^gniarek, ratownikow 

medycznych na oddzialach szpitalnych i w izbie przyj^c; formy zatrudnienia lekarzy, 

piel^gniarek, ratownikow medycznych; funkcjonowanie transportu sanitamego; zakresy 

czynnosci ratowmk6w medycznych; dokumentacja medyczna w izbie przyj^c za 5 m - cy; 

wizytacja oddzialow szpitalnych, dyspozytomi w Ki'osnie Odrzanskim - zgodnosc stanu 

faktycznego z ksi^g^ rejestrow^ RPWDL. 

Data wpisu podmiotu leczniczego do RPWDL - 2009-12-16 

Data rozpocz^cia dziaialnosci leczniczej - 2010-01 -01 

3, Adres miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych: 

uL Piastow 3, 66-600 Krosno Odrzanskie 

4. Sklad zespolu kontrolnego: 

• Lilianna Maciaszek - inspektor wojew6dzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego 

Urz^du Wojew6dzkiego, posiadaj^ca upowaznienie Wojewody Lubuskiego nr 188-

1/2016 z dnia 01 wrzesnia 2016r. - przewodnicz^ca zespoiu, 

• Agnieszka Mielnik - inspektor wojewodzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego 

Urz^du Wojew6dzkiego, posiadaj^ca upowaznienie Wojewody Lubuskiego nr 188-

2/2016 z dnia 01 wrzesnia 2016r. - czlonek zespolu, 
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• Wiesiawa Kandefer - inspektor wojewodzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego 

Urz^du Wojewodzkiego, posiadaj^ca upowaznienie Wojewody Lubuskiego nr 188-

3/2016 z dnia 01 wrzesnia 2016r. - czlonek zespohi. 

(w aktach sprawy) 

5. Okres waznosci upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 

- od 2 wrzesnia 2016r. do 30 wrzesnia 2016r. 

Imi^ i nazwisko, stanowisko osob udzielaj^cych wyjasnien: 

• Pan Michat Pawet Ogrodowicz - Prezes Zarz^du - NOWY SZPITAL POWIATU 

KROSNIENSKIEGO SPOLKA Z OGRANICZON^ ODPOWIEDZIALNOSCI4, 

• Pani Aleksandra Zaborowska - Czlonek Zarz^du - NOWY SZPITAL POWIATU 

KROSNIENSKIEGO SPOLKA Z OGRANICZON^ ODPOWIEDZIALNOSCI4. 

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego: 

NOWY SZPITAL POWIATU KROSNIENSKIEGO SPOLKA Z OGRANICZON^ 

ODPOWIEDZIALNOSCI4 w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piastow 3 prowadzi dzialalnosc 

lecznicz^ w zakresie stacjonamych i calodobowych swiadczen zdrowotnych oraz 

ambulatoryjnych swiadczen zdrowotnych. (w aktach sprawy) 

W dniu 02 wrzesnia 2016r. w obecnosci Pan! Aleksandry Zaborowskiej -

czlonka zarz^du spoiki oraz personelu medycznego (na oddzialach) kontroi^ dorazn^ 

obĵ to nast^puj^ce komorki organizacyjne, zlokalizowane w Krosnie Odrzanskim, 

u l Piastow 3: 

• Izba przyj^c szpitala - data rozpocz^cia dzialalnosci leczniczej 01.01.2010r. (kod 

resortowy identyfikuj^cy -010) - zlokalizowana jest na parterze, w budynku glownyra 

szpitala. W sklad izby przviec wchodzq 4 pomieszczenia. t j . 

- 1 pomieszczenie do kwalifikacji i badan diagnostycznych pacjentow zglaszaj^cych si^ 

do szpitala, w ktorym ŝ  2 kozetki oddzielone parawanem, 

- punkt piel^gniarski, 

- pomieszczenie higieniczno sanitame, 

- pomieszczenie gospodarcze. 

P e r s o n e h w dniu kontroli, wg grafiku dyzur powinni pelnic: piel^gniarka i ratownik, 

jednakze od godz. 9,00 do godz. 15,00 dyzurowala tylko piei^gniarka, poniewaz ratownik 
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zostal oddelegowany przez kadr? kierownicz^ do zabezpieczenia zespolu transportu 
sanitamego. 

W y p o s a z e n i e : w izbie przyj^c znajduje si^ nast^puj^ca aparatura medyczna: aparat 

EKG, defibrylator, waga ze wzrostomierzem, ssak elektryczny, przewijak. 

D o k u m e n t a c j a m e d y c z n a (wgl^d do dokumentacji medycznej nast^pil na 
podstawie art. I l l ust. 4 ustawy o d. I.). 

W dniu 02 wrzesnia 2016 r. w Nowym Szpitalu Powiatu Krosnienskiego, ul. Piastow 3 

w Krosnie Odrzanskim - podczas kontroli doraznej, zgodnie zprogramem kontroli dokonano 

oceny dokumentacji wewn^trznej prowadzonej na Izbie Przyj?c. Kontrol^ obj^to przedlozone 

przez Pani^ Aleksandry Zaborowsk^ - Przedstawiciela Zarz^du Szpitala trzy ksiegi odmow 

przyjyc i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyjyc w okresie od 01 kwietnia 2016 r. 

do 31 sierpnia2016 r. 

Dokonano pierwszych oglydzin dokumentacji opartej na analizie dokonywanych 

wpisow przez osoby odpowiedzialne za ich umieszczenie. Stwierdzono nieprawidlowosci 

dotycz^ce brakow wpisow w prowadzonej dokumentacji. Prawidlowo kazdy wpis 

w dokumentacji medycznej dokonuje si^ niezwiocznie po udzieleniu swiadczenia 

zdrowotnego. Braki wpisow przez osoby odpowiedzialne za jego dokonanie dotyczyly rubryk 

0 nastypuj^cych okresleniach; 

• rozpoznanie ustalone przez lekarza kieruj^cego lub adnotacja o braku skierowania, 

• istotne dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz wyniki 
wykonanych badan diagnostycznych, 

• rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 

• informacja o udzielonych swiadczeniach zdrowotnych oraz podmiotach leczniczych 

wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych w iiosciach odpowiadaj^cych 

ilosciom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi, 

• data odmowy przyjyciapacjenta do szpitala (rok, miesi^c, dzieri, godzina, minuta) 
• podpis i piecz^c lekarza. 

W zwi^zku z zaistnialymi faktami, zespol kontrolny przeprowadzit rozmow? 

z Przedstawicielem Zarz^du Szpitala - Pani^ Aleksandry Zaborowsky dotyczycy zasad 

prawidlowego dokiimentowania udzielenia swiadczenia zdrowotnego w oparciu 

0 rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajdw, zakresu 

1 wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015. poz. 2069). 
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Jednoczesnie zwr6cil uwag?, ze oczekuje pilnych rozwi^zan tego problemu. Zespol kontrolny 

zostat poinformowany przez Przedstawiciela Zarz^du Pani^ Aleksandr? Zaborowsk^ 

o planowanym w miesi^cu wrzesniu 2016 r. szkoleniu personelu medycznego dotycz^cym 

zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o aktualne przepisy. W przedmiotowej 

kwestii Zarz^d Szpitala ustosunkowal si^ na pismie z dnia 02 wrzesnia 2016 r. 

(w aktach sprawy) 

• Nocna i swi^teczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i piel^gniarska - data 

rozpocz^cia dziaialnosci leczniczej 01.01.2010r. (kod resortowy identyfikuj^cy ~ 012). 

Zlokalizowana jest na parterze budynku gtownego szpitala. W sklad wchodz^ dwa 

pomieszczenia, t j . gabinet diagnostyczny oraz gabinet zabiegowy. Przyj?cia pacjentow 

odbjwaj^ si? od poniedzialku do pi^tku od godz. 18,00 do godz. 8,00 oraz od pi^tku od godz. 

18,00 do poniedzialku do godz. 8,00. Dyzur pelni lekarz oraz piel^gniarka. Wokresie od 

01.08.2016r. do 01.09.2016r. udzielono 466 porad oraz konsultacji medycznych. 

(w aktach sprawy) 

• Zespol transportu sanitarnego - data rozpocz^cia dziaialnosci leczniczej 01.01.201 Or. 

(kod resortowy identyfikuj^cy - 018). Obsluga zespolu (kierowcy oraz ratownicy medyczni, w 

przypadku braku ratownika zast^pstwo pelni piel^gniarka) zajmuje pomieszczenie mieszcz^ce 

si? na parterze w budynku szpitalnym, ktore jest miejscem wyczekiwania na dyspozycje 

wyjazdu. W dniu kontroli dyspozycyjne byly dwa pojazdy. 

(w aktach sprawy) 

• Oddzial anestezjologii i intensywnej terapli - ogl^dziny przeprowadzono takze 

w obecnosci Pani Danuty Gorskiej ~ piel^gniarki oddzialowej; data rozpocz?cia 

dziaialnosci leczniczej 14.01.20.12r. (kod resortowy identyfikuj^cy ~ 053). Oddzial 

zlokalizowany jest na I pi^trze w budynku szpitala. W sklad oddziaha wchodz^ dwie sale 

intensywnej terapii, 2-i:6zkowe. W dniu kontroli na oddziale przebywalo 2 pacjentow. 

Woddziale znajduje si? dyzurka lekarska, piel?gniarki oddzialowej oraz piel?gniarek, 

pomieszczenie sanitamo-higieniczne dla personelu, magazynek, brudownik. 

P e r s o n e l : w dniu kontroli dyzur pelnili: 

- 2 piel?gniarki (od godz. 7,00 do godz. 19,00), 

- piel?gniarka oddzialowa (od godz. 7,00 do godz. 14,35), 

- 2 lekarzy anestezjolog6w - specjalistow, w tym jeden z lekarzy pelnil dyzur od godz. 

7,00 do godz. 15,00; drugi lekarz od godz. 7,00 do godz. 7,00 nast?pnego dnia, ktory 

w zakresie anestezjologii obshaguje caly szpital. 
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Wg grafiku, na dyzur nocny zaplanowane byiy 2 pielygniarkL 

W y p o s a z e n i e : przy kazdym stanowisku znajduje siy m.in.: kardiomonitor, 

pulsoksymetr, respirator, ssak elektryczny lub prozniowy, aparat do inwazyjnego pomiaru 

cisnienia, pompy infuzyjne. 

W dniu kontroli, w naprawie byiy 2 pompy objytosciowe oraz 2 pompy dwu-torowe. 

Szczegoiowy wykaz sprzytu znajdujycego si? w oddziale zostal dolyczony do akt sprawy. 

(w aktach sprawy) 

• Oddzial pediatryczny - ogl^dziny przeprowadzono takze w obecnosci Pani Elzbiety 

Stronskiej - ordynatora oddziaJu oraz Pani Wioletty Kitlinskiej - Dubiel, piel^gniarki 

oddziaiowej; data rozpoczycia dzialalnosci leczniczej 14.0L2012r. (kod resortowy 

identyfikujycy - 054); liczba lozek - 15, zgodna z wpisem w ksi^dze rejestrowej. Oddzial 

zlokalizowany jest na parterze, polyczonym lycznikiem staljon z budynkiem glownym szpitala. 

W skiad oddzialu wchodzy: gabinet zabiegowy, dyzurka lekarzy i pielygniarek, kuchnia 

oddzialowa, swietlica dla dzieci, oddzielne natryski i wc dla personelu i pacjentow oraz 

pomieszczenie gospodarcze. W dniu kontroli na oddziale hospitalizowanych bylo 10 dzieci. 

P e r s o n e l : w dniu kontroli dyzur pelnili: 

- 2 lekarzy specjalistow w dziedzinie pediatrii, w tym jeden lekarz pelnil dyzur od godz. 

7,00 do godz. 14,35; drugi lekarz od godz. 7,00 do dnia nast^pnego, do godz. 7,00; 

- pielygniarka oddzialowa (od godz. 7,00 do godz. 14,35); 

- 2 pielygniarki (od godz. 7,00 do godz. 19,00). 

Wg grafiku, na dyzur nocny zaplanowane byly 2 pielygniarki. 

(w aktach sprawy) 

• Oddzial ginekologiczno-polozniczy z pododdzialem neonatologicznym - ogl^dziny 

przeprowadzono w obecnosci Pani Andzeliki Siemianowskiej - piel^gniarki oddzialowej; 

data rozpoczycia dzialalnosci leczniczej 14.01.2012r. (kod resortowy identyfikujycy - 055); 

liczba lozek - 15, liczba lozek dla noworodkow - 6, inkubatorow - 4 (w tym 1 otwarty) -

zgodnie z wpisem w ksiydze rejestrowej. Oddzial zlokalizowany jest na I piytrze szpitala. 

W skiad oddzialu wchodzy: 

- pomieszczenie socjalne pododdzialu neonatologicznego, skladajycego si? ze sluzy oraz 

duzego pomieszczenia, w ktorym znajduje si? 3 inkubatory zamkni?te oraz 1 otwarty, 

2 lampy do fototerapii, 

- 2 sale porodowe (w tym rodzinna); sale porodowe wyposazone s^. w sprz?t wspomagajycy 

porody, 

- sala ci?c cesarskich, 
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- 6 sal dlapacjentek, 

- dyzurka lekarzy i piel?gniarek, 

- kuchnia oddzialowa, oddzielne natryski i wc dla personelu i pacjentow oraz 

pomieszczenie gospodarcze. 

W dniu kontroli na oddziale przebywalo 5 kobiet, w tym ci?zama. 

P e r s o n e l : w dniu kontroli dyzur pelnili: 

- 2 lekarzy specjalistow w dziedzinie ginekologii i poloznictwa - dyzur od godz. 7,00 -

15,00; po godz. 15,00 pododdzial neonatologiczny obsluguje lekarz dyzuruj^cy na oddziale 

pediatrycznym (nie jest wymagana obsada lekarza neonatologa lub pediatry 

na pododdziale neonatologicznym I poziomu referencyjnego, moze bye dyzur l^czony 

z oddziatem pediatrycznym, zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

swiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz. U. z 2016 r. poz. 694, cz. I 

„Warunki szczegolowe jakie po-#iHhy spetniac swiadczeniodawcy przy udzielani 

swiadczen gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej"). 

Dyzur dzienny od godz. 7,00 do godz. 19,00 - pefnily 3 polozne oraz polozna oddzialowa 

od godziny 7,00 do 14,35 natomiast w porze nocnej oddzial polozniczo - ginekologiczny 

z pododdzialem neonatologicznym kompleksowo wg grafiku b?dq obshigiwaly 3 polozne. 

(w aktach sprawy) 

• Oddzial chirurgii ogolnej - ogl?dziny przeprowadzono takze w obecnosci Pani Moniki 

Witkowskiej - piel?gniarki oddzialowej; data rozpocz?cia dzialahiosci leczniczej 

14.01.2012r. (kod resortowy identyfikuj^cy - 057); liczba tozek - 19, zgodna z wpisem 

w ksi?dze rejestrowej. Oddzial zlokalizowany jest na I I pi?trze w gl6wnym budynku szpitala. 

W sklad oddzialu wchodz^: dyzurka lekarska (znajduje si? na p61pi?trze), punkt piel?gniarski, 

gabinet zabiegowy, gipsownia, 2 pomieszczenia sanitamo-higieniczne na korytarzu -

przystosowane dla osob niepelnosprawnych; kuchnia oddzialowa, brudownik. W dniu kontroli 

na oddziale przebywalo 10 pacjentow. 

P e r s o n e l : w dniu kontroli dyzur pelnili: 

- 2 lekarzy specjalistow w dziedzinie chirurgii - w trakcie kontroli chirurdzy byli na bloku 

operacyjnym, 

- piel?gniarka oddzialowa oraz dwie piel?gniarki - dyzur od godz. 7,00 do godz. 19,00; 

na dyzur nocny zaplanowane SEJ 2 piel?gniarki. 

Podmiot leczniczy w dniu kontroli nie przedstawil grafiku pracy lekarzy na tym Oddziale, 

CO uniemozliwia zweryfikowanie przedstawionego stanu. (w aktach sprawy) 



• Dyspozytornia - data rozpocz?cia dzialalnosci leczniczej 31.03201 Ir. (kod resortowy 

identyfikujycy - 050) - komorka organizacyjna nie funkcjonuje. W dniu kontroli Pan Michal 

Pawei Ogrodowicz - Prezes Zarz^du poinformowal, ze zlozony zostanie wniosek 

0 wykreslenie m.in. nie funkcjonujycej komorki organizacyjnej. 

Na tym zakoriczono czynnosci kontrolne przeprowadzone w dniu 02.09.2016r. 

0 przeprowadzonej kontroli zespol kontrolny dokonal adnotacji w ksi^ce kontroli str. 28. 

Wniosek o wpis zmian (dot. wykresienia komorek organizacyjnych, t j . Dyspozytomi zlokalizowanej 

w Krosnie Odrzanskim, ul. Piastow 3 oraz Szkoly Rodzenia w Gubinie, ul. Slyska 35 z dn. 

10.09.2016r.), organ prowadzycy rejestr otrzymal w systemie teleinformatycznym w dniu 

07.09.2016r. W dniu 16 wrzesnia 2016r. wystawiono zaswiadczenie o wpisie do rejestru nodmiotow 

wykonujacych dzialalnosc lecznicza w postaci elektronicznej. 

W dniu 13 wrzesnia 2016 r., tj. w drugim dniu kontroli doraznej, czynnosci 
kontrolne przeprowadzono w nast^puj^cym zakresie: 

L 

I I . 

Wizytacja Oddzialu Pediatrycznego - ogl?dziny przeprowadzono w obecnosci Pani 

Aleksandry Zaborowskiej ~ czlonka zarz^du spolki oraz Pani Wioletty Kitlinskiej -

Dubiel, piel?gniarki oddzialowej. Podczas kontroli stwierdzono, ze: 

1. wejscie na oddzial odbywa si? poprzez i^cznik i drzwi Oddzialu Wewn?trznego 

oraz drzwi oznakowane „wyjscie ewakuacyjne" - zarowno drzwi wejsciowe od 

strony Oddziaiu wewn?trznego oraz drzwi oznakowane „wyjscie ewakuacyjne" 

nie byly zamkni?te na klucz. Fakt ten oznacza, iz maloletni pacjenci w/w oddzialu 

nie byli nalezycie zabezpieczeni przed osobami niepozadanymi na oddziale. 

Dodatkowo mogli oddalic si? samodzielnie z oddzialu, 

2. po interwencji zespolu kontrolnego piel?gniarka oddzialowa zabezpieczyla 

wyjscie ewakuacyjne (zamkn?la drzwi na klucz, ktory b?dzie dost?pny przez 

osoby upowaznione, w pokoju socjalnym), 

3. okna w salach chorych ŝ  zamykane na klucz (przechowywane w pokoju 
socjalnym), 

4. gabinet zabiegowy jest oznakowany i zamykany na klucz. 

W dniu kontroli przedlozono zestawienie sprz^tu medycznego oraz przegl^dow 

technicznych dot. Oddzialu Pediatrycznego oraz Oddzialu Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii (przeprowadzono weryfikacj? wykazu sprz?tu w odniesieniu 

do paszportow) - nie wnosi si? istotnych uwag dot. uzytkowania. 

(w aktach sprawy) 
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I I I . W dniu 13 wrzesnia 2016 r. podczas drugiego dnia kontroli doraznej dokonano 

szczegoiowej oceny dokumentacji medycznej wewn?trznej prowadzonej przez osoby 

uprawnione do dokonywania wpis6w w Izbie Przyj?c Nowego Szpitala Powiatu 

Krosnienskiego. Szczegoiowej analizie poddano Ksi?gi odmow przyj?c i porad 

ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyj?c - nr 2 (koncowka ksi?gi od 

1 do 2.04.2016 r., czyli od numeru 820 do nr 833), nr 3 zawierajqcej w Hczbie 

porz^dkowej nast?puj^ce pozycje, t j . od nr 834 do nr 1118 oraz ksi?gi nr 4 od numeru 

1119 do numeru 1497. 

Na dzieh kontroli w/w Ksi?gi byly wlasciwie oznakowane, tzn. byly opatrzone 

kolejnymi numerami ksi^g, zawieraly oznaczenie podmiotu leczniczego w formie 

piecz?ci, nazwy oddzi^6w funkcjonuj^cych w szpitalu, zawieraly numery kolejnych 

dokonywanych wpisow, dat? i godzin? zgloszenia si? pacjenta oraz imi? 

i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL. Wszystkie strony w poszczegolnych 

Ksi?gach byly wlasciwie ponumerowane i stanowily chronologicznie uporzqdkowan^ 

calosc. 

Podczas wykonywania dalszych czynnosci kontrolnych stwierdzono, 

ze przedmiotowa dokumentacja w porownaniu do kontroli z dnia 02 wrzesnia 2016 r. 

zostala cz?sciowo uzupelniona w sposob prawidlowy. Zwrocono jednak uwag? 

na fakt, ze dokumentacja dotycz^ca Ksi?gi odm6w przyj?c i porad ambulatoryjnych 

udzielanych w Izbie Przyj?c - nr 3 i nr 4 nadal prowadzona jest niezgodnie 

z przepisami. Oceniono, ze do najcz?sciej wyst?puj4cych nieprawidlowosci nalez^ 

braki wpisow w poszczegolnych rubrykach Ksi?gi, przez osoby odpowiedzialne za 

dokonanie tej czynnosci. Stwierdzono braki wpisu w dokumentacji w nizej 

wymienionych rubrykach Ksi?gi nr 3 i m 4: 

• rozpoznanie ustalone przez lekarza kieruj^cego lub adnotacja o braku skierowania, 

• istotne dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz wyniki 

wykonanych badan diagnostycznych, 

• rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 

• informacja o udzielonych swiadczeniach zdrowotnych oraz podmiotach leczniczych 

wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych w ilosciach odpowiadaj^cych 

ilosciom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi, 

• data odmowy przyj?cia pacjenta do Szpitala (rok, miesi^c, dzieh, godzina, minuta), 

• powod odmowy przyj?cia do szpitala, 
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• adnotacja o miejscu, do ktorego pacjent zostal skierowany wraz z adnotacja o zleceniu 

transportu sanitamego jezeli zostalo wydane. 

Zauwazono rowniez, ze w kontrolowanej dokumentacji wewn?trznej dotycz^cej niektorych 

pozycji, znajduje si? piecz?c lekarska bez podpisu (brak parafy) lub tylko podpis osoby 

dokonuj^cej wpisu ( bez piecz^tki wraz z numerem prawa wykonywana zawodu (nie jest 

wiadomym kto tego wpisu dokonal). Powyzsze nieprawidlowosci zostaty stwierdzone 

w nast?puj4cych pozycjach Ksi^gi odmow przyj^c i porad ambulatoryjnych udzielanych 

w Izbie PrzyUc - Ksi^ga nr 3. 840, 841, 847, 857, 858, 861, 865, 874, 875, 876, 885, 891, 

892, 897, 913, 921, 924, 927, 932, 935, 938, 942, 950, 976, 979, 987, 994, 996, 1008, 1031, 

1036, 1037, 1054, 1055, 1112, m6,Ksi^ga nr4: 1125, 1128, 1145, 1157, 1158, 1188, 1192, 

1199, 1209, 1210, 1224, 1239, 1251, 1254, 1265, 1267, 1273, 1281, 1282, 1313, 1317, 1329, 

1353, 1355, 1477, 1406, 1427, 1426, 1430, 1446, 1448, 1459, 1460, 1469. 

Podczas przeprowadzonej kontroli, za zgod^ przedstawiciela Zarz^du Szpitala Pani 

Aleksandry Zaborowskiej wykonano kserokopi? stron z Ksiegi nr 3 (dokumentacji 

wewn?trznej), na ktorych stwierdzono nieprawidlowosci. Jak rowniez wykonano zdj?cia 

fotograficzne z Ksi?gi nr 4 (istnieje mozliwosc wgl^du do kserokopii i fotografii 

dokumentacji w LUW WZ w Gorzowie Wlkp., tylko osobom do tego uprawnionym.). 

Jednoczesnie uzyskano informacje od Pani Aleksandry Zaborowskiej, ze w najblizszych 

dniach wrzesnia b.r. odb?dzie si? szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidlowego 

prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o obowi^zuj^ce przepisy. 

Ponadto dokonano weryfikacji liczby odmow przyj?c pacjentow do Nowego Szpitala Powiatu 

Krosnienskiego ul. Piastow 3, 66-600 Krosno Odrzaiiskie w miesi^cu lipcu 2016 r. 

zarejestrowanych w Ksi^dze odmow przyj^c i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie 

Przyj^c. Porownuj^c dane z przyslanym przez Szpital Miesi^cznym sprawozdaniem odmow 

przyj^c do oddzialow: chirurgii^ OIOM, pediatrii, ginekologiczno - polozniczego za miesi^c 

kwiecien, maj, czerwiec i lipiec 2016 r. stwierdzono rozbieznosci dotycz^ce liczby odmow 

przyj?c pacjentow do szpitala. Nie uwzgl?dniono odmowy w miesi^cu kwietniu w dniu 

4.04.2016 r., 7.04.2016 r., 2 krotnie w dniu 17.04.2016 r. W miesi^cu czerwcu i lipcu b.r. 

nie uwzgl?dniono nastepuj^cych odmow: 

- z dnia 03.06.2016 r., poz. 1157 (Pogotowie S) - odmowa oznaczonakolorem zoltym 

- z dnia 03.06.2016 r., poz. 1158 (Pogotowie P)- odmowa oznaczona kolorem zoltym 

- z dnia 09.06.2016 r., poz. 1200 (Pogotowie P) - odmowa oznaczona kolorem zoltym 

- z dnia 13.06.2016 r., poz. 1239 (ZRM)- odmowa oznaczona kolorem zielonym 

9 



- z dnia 18.06.2016 r., poz. 1264 (Pogotowie P) - odmowa oznaczona kolorem z6itym 

- z dnia 03.07.2016 r., poz. 1367 (Pogotowie P) - odmowa oznaczona kolorem zoltym 

- z dnia 03.07.2016 r., poz. 1368 (Pogotowie P) - odmowa oznaczona kolorem zoltym 

- z dnia 09.07.2016 r., poz. 1403 (Pogotowie P) - odmowa oznaczona kolorem zoltym 

- z dnia 12.07.2016 r., (Pogotowie P)- odmowa oznaczona kolorem zoitym 

- z dnia 12.07.2016 r., (Pogotowie S) - odmowa oznaczona kolorem zoltym 

- z dnia 16.07.2016 r., poz. 1459 (Pogotowie) - odmowa oznaczona kolorem z6ttym 

- z dnia 16.07.2016 r., poz. 1460 („P") - odmowa oznaczona kolorem z61tym 

- z dnia 19.07.2016 r., poz. 1478 (ZRM) - odmowa oznaczona kolorem zoltym 

- z dnia 20.07.2016 r., poz. 1489 (Pogotowie P) - odmowa oznaczona kolorem zoltym 

W przeslanym w/w miesi?cznym sprawozdaniu nie zostali uwzgl?dnieni pacjenci, 

kt6rzy znajduje si? w Ksi^dze odmow przyj^c iporad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie 

iVgy^c podkresleni z adnotacja „odmowa" markerem koloru zoltego, zielonego. 

W przesianym sprawozdaniu z odmow przyj?c do oddziaiow Chirurgii, OIOM, pediatrii, 

ginekologiczno - polozniczego w legendzie jest tylko zaznaczenie odmowy kolorem 

zielonym (pacjenci przyj?ci na Izb? Przyj?c a nast?pnie przekazani przez transport mi?dzy 

szpitalny do innego szpitala w celu dalszej hospitalizacji) i czerwonym (pacjenci przywiezieni 

na Izb? Przyj?c przez ZRM i bezposrednio odeslani do innego szpitala). Nie ma wyjasnienia 

CO oznacza w Ksi^dze odmow przyj^c i porad ambulatoryjnych udzielanych 

'w Izbie Przyj^c odmowa przyj?cia zaznaczona kolorem zoitym. Brak spojnpsci i dokladnych 

objasnien zaistnialych wpisow utrudnia prawidlow^ weryfikacj? liczby odm6w przyj?c 

pacjentow do szpitala i moze powodowac bl?dy w dokumentowaniu. 

Na tym zakonczono czynnosci kontrolne w dniu 13.09.2016r. O przeprowadzonej 

kontroli zespol kontrolny dokonal adnotacji w ksiqzce kontroli str. 30. 

W dniu 23.09.2016r. podmiot leczniczy przekazal do Lubuskiego Urz^du 

Wojewodzkiego dokumentacj? medyczn^. 

Harmonogramy pracy piel?gniarek i poloznych 

Oddzial Polozniczo - Ginekologiczny z Pododdzialem Neonatologicznym (zgodnie 

z wpisem w ksi?dze rejestrowej) funkcjonuje jako c^osc, a osob^ odpowiedzialne jest 

Ordynator lek. med. Marek Kaczmarek, specjalista w dziedzinie poloznictwa i ginekologii. 

Podmiot leczniczy w wyznaczonym terminie przyslal harmonogramy pracy piel?gniarek 

i poloznych. Do weryfikacji i oceny otrzymano oddzielne harmonogramy pracy dla oddzialu 
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ginekologiczno - polozniczego i pododdzialu neonatologii. W zwi^ku z brakiem wykazu 

zatrudnienia wraz z kwalifikacjami poloznych i piel?gniarek na oddziale ginekologiczno -

polozniczym z pododdzialem neonatologicznym, jak rowniez wszystkich harmonogram6w 

tj . harmonogramu za miesi^c kwiecien i sierpien, ocena przeslanych harmonogramow jest 

bardzo utrudniona. Analizujqc kolejne harmonogramy nalezy stwierdzic iz w miesiqcu maju 

2016 r. obsada dyzur6w na oddziale ginekologiczno - polozniczym z pododdzialem 

neonatologii przedstawiala si? nast?pujeco: 

na dyzurze dziennym i nocnym, t j . ; 

• od godz. 7.00 - 19.00, przez 20 dni dyzur pelnilo po 2 polozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 19.00, przez 11 dni dyzur pelnilo po 3 polozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 14.35, przez 7 dni dyzur pelnila 1 polozna/piel?gniai*ka dotyczy tych 

dni, w ktorych na dyzurze dziennym bylo dwie polozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 14.35 przez 19 dni dyzurowala polozna oddzialowa, 

• od godz. 19.00 - 7.00, przez 18 dni dyzur pelnilo po 2 polozne/piel?gniarki, 

• od godz. 19.00 - 7.00, przez 12 dni dyzur peinilo po 3 polozne/piel?gniarki. 

Obsada dyzurow prawidlowa. Zastrzezenia dotyczy liczby godzin przepracowanych w ci^gu 

jednego dnia w miesi^cu maju przez jedn^ polozn4/piel?gniark?, ktora dyzurowala przez 24 

godziny bez przerwy (dyzur dziermy i nocny) 3 krotnie w miesi^cu. 

W miesi^cu czerwcu 2016 r. na dyzurze dziennym i nocnym t j : 

• od godz. 7.00 - 19.00, przez 12 dni dyzur pelnilo po 2 polozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 19.00, przez 16 dni dyzur pelnilo po 3 polozne/pieI?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 19.00, przez 2 dni dyzur pelnilo po 4 polozne/pieI?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 13.35, przez 8 dni dyzur pelnila 1 polozna/piel?gniarka dotyczy tych 

dni, w ktorych na dyzurze dziennym bylo dwie poiozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 14.35 przez 22 dni dyzurowala polozna oddzialowa, 

• od godz. 19.00 ~ 7.00, przez 17 dni dyzur pelnilo po 2 polozne/pieI?gniarki, 

• od godz. 19.00 - 7.00, przez 12 dni dyzur pelnilo po 3 polozne/piel?gniarki. 

• od godz. 19.00 - 7.00, przez 1 dzieh dyzur pelnilo po 4 polozne/piel?gniarki. 

Obsada dyzurow prawidlowa. Zastrzezenia dotyczy liczby godzin przepracowanych 

w ci^gu jednego dnia w miesiqcu czerwcu przez jedn^ polozn^piel?gniark?, ktora 

dyzurowala przez 24 godziny bez przerwy (dyzur dzienny i nocny) 3 - krotnie w miesi^cu, 

w tym jeden raz 24 godziny bez przerwy, nastepnie przerwa 12 godzin i kolejny dyzur 12-

godzinny. 
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W miesi^cu lipcu 2016 r. nadyzurze dziennym i nocnym, t j . : 

• od godz. 7.00 ~ 19.00, przez 17 dni dyzur pelnilo po 2 polozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 19.00, przez 14 dni dyzur pelnilo po 3 polozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 - 14.35, przez 8 dni dyzur pelnila 1 polozna/piel?gniarka dotyczy tych 

dni, w ktorych na dyzurze dziennym bylo dwie poiozne/piel?gniarki, 

• od godz. 7.00 ~ 14.35 przez 10 dni dyzurowala potozna oddzialowa, 

• od godz. 19.00 - 7.00, przez 18 dni dyzur pelnilo po 2 potozne/piel?gniarki, 

• od godz. 19.00 - 7.00, przez 12 dni dyzur pelnilo po 3 polozne/piel?gniarki. 

Obsada dyzurow prawidlowa. Zastrzezenia dotyczy liczby godzin przepracowanych 

w miesi^cu lipcu przez jedn^ poloznq/piel?gniark?, ktore dyzurowaiy przez 24 godziny bez 

przerwy (dyzur dzienny i nocny) 5- krotnie w miesi^cu. 

Na podstawie otrzymanych harmonogramow dotycz^cych Oddzialu Ginekologiczno -

Polozniczego z Pododdzialem Neonatologicznym stwierdzono ze, obsada dyzur6w 

zapewnia prawidlowy opiek? i piel?gnacj? na oddziale polozniczo - ginekologicznym, tym 

samym zapewniajyc bezpieczehstwo pacjentek i noworodkow. Zastrzezenia dotyczy liczby 

godzin przepracowanych w miesiycu maju, czerwcu i lipcu przez jedny polozny/piel?gniark?, 

ktore dyzurowaiy przez 24 godziny bez przerwy (dyzux dzienny i nocny) ogolem 11 - krotnie 

w miesiycu. 

Dokonujyc analizy Harmonogramow pracy dla piel^gniarek za okres od miesiqca 

kwietnia 2016 r. do miesiqca sierpnia 2016 r, dla Oddzialu pediatrycznego przeslanych 

przez Nowy Szpital Powiatu Krosnienskiego ul. Piastow 3, 66-600 Krosno Odrzanskie 

nalezy stwierdzic, ze opisy w/w dokumentow (grafikow) sy malo szczegolowe i dokladne. 

Przedmiotowe grafiki w swoim opisie nie wskazujy konkretnego okresu urlopu pracownika, 

czasu trwania niezdolnosci do pracy z powodu pobj^u w sanatorium oraz istotnych informacji 

dotyczycych szczeg61owych godzin, w ktorych sy pelnione dyzury krotsze niz 12 godzinne. 

Opisjwane harmonogramy wskazujy jedynie czas trwania niepelnych dyzurow 

piel?gniarskich natomiast nie precyzujy w jakich godzinach dyzur jest pelniony - fakt ten 

dotyczy pkt. 4 i 5. 

W zwiyzku z powyzszym, analiza w/w dokumentacji jest utrudniona i moze 

powodowac niebezpieczenstwo niewlasciwej ich oceny. W trakcie przeglydu 

przedmiotowych Harmonogramow stwierdzono r6wniez braki dotyczyce rozliczenia godzin 

pracownikow medycznych. 
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Na podstawie w/w harmonogram6w ustalono, ze w miesiycu kwietniu, maju oraz 

czerwcu b. r. dyzury w Oddziale pediatrycznym byly pelnione przynajmniej przez 

2 piel?gniarki na dyzurze dziennym 12 godzinnym oraz przez 2 piel?gniarki na dyzurze 

nocnym, rowniez 12 godzinnym. Dokonujyc jednak analizy Harmonogramow pracy dla 

piel^gniarek za miesi^c lipiec i sierpien 2016 r. w Oddziale pediatrycznym stwierdzono, 

ze w miesiycu lipcu 2016 r. widoczne sa dyzury piel?gniarskie, ktore byly pelnione 

wobsadzie jednoosobowej, fakt ten dotyczyl zarowno dyzurow w godzinach dziennych, t j . 

od 7:00 - 19:00, a takze dyzurow pelnionych w godzinach nocnych t j . od 19:00 - 7:00. 

Tego typu organizacja nie gwarantuje bezpiecznej realizacji swiadczen zdrowotnych. 

W Harmonogramie pracy dla piel?gniarek za miesi^c sierpien 2016 r. 

zaobserwowano, ze szesc osob personelu piel?gniarskiego korzystato ze zwolnien lekarskich 

oraz cz?sc osob z personelu pxzehywah na urlopach wypoczynkowych. 

W wi?kszosci dyzury byly zabezpieczone przez 1 piel?gniark? odcinkowy pelniycy dyzur 

dzienny wraz z piel?gniarky oddzialowy i 1 piel?gniark? pelniycy dyzur nocny. 

Ponadto stwierdzono niepokojyce naruszenia dotyczyce obsady kadrowej w Oddziale 

pediatrycznym w zwiyzku z pelnieniem dyzurow piel?gniarskich. W przedmiotowym grafiku 

dotyczycym Oddzialu pediatrycznego znajdujy si? dyzury, w ktorych nie ma obsady 

personelu piel?gniarskiego zabezpieczajycego dyzur nocny. W sierpniowym harmonogramie 

b.r. w rubryce oznaczonej nazwisko i imi§, znajdujycej si? w liczbie porz^dkowej 16/17 

istnieje wpis : BRAK OBSADY. Pomimo tego zapisu, w pozycjach niniejszego 

harmonogramu, t j . w liczbie porzydkowej 16/17, sy wstawione dwa dyzury nocne od godziny 

19:00-7:00 (nieprawidlowosc ta dotyczy 24 i 25 sierpnia 2016 r.). 

W dniu 24 sierpnia 2016 r. zostal wstawiony w niniejszym Harmonogramie dyzur nocny 

trwajycy od godziny 19:00 do 7:00 bez obsady piel?gniarskiej. Ponadto tego samego dnia na 

dyzur nocny nie bylo innego wyznaczonego personelu medycznego. Podobna sytuacja 

dotyczy 25 sierpnia 2016 r., gdzie rowniez zostat wstawiony dyzur piel?gniarski 12 godzinny 

trwaj^cy od godziny 19:00 do 7:00 bez obsady piel?gniarskiej. Jednoczesnie w dniu 

25 sierpnia 2016 r. zostaiy obsadzone na ten sam dyzur nocny w w/w Harmonogramie 

2 piel?gniarki, ktore przebywaly na zwolnieniach lekarskich i 1 piel?gniarka, ktora 

przebywaia w sanatorium. Ponadto zauwazono rowniez sytuacje, ze piel?gniarki pelnily 

dyzury 24 godzinne - ta sama piel?gniarka w tym samym dniu pelnila dyzur dzienny i nocny, 

kazdy z nich po 12 godzin i nast?pnego dnia, b?dyc po dyzurze dobowym, przychodzila 

ponownie nadyzurnocny (dotyczy dyzurow 16/17 sierpnia 2016 r. oraz 20/21 sierpnia 
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2016 r.). Z dokumentacji przeslanej przez Szpital wynika, ze jest to piel?gniarka zatrudniona 

przez Szpital w ramach umowy o prac?. 

Jakosc opieki piel?gniarskiej jest sprawy kluczow^ w realizacji swiadczen 

zdrowotnych. Rownoczesnie bezpieczenstwo pacjentow jest sprawy priorytetow^ 

w sprawowaniu opieki nad pacjentami. W przypadku obsady dyzuru 12 godzinowego przez 

1 piel?gniark? zwi?ksza si? diametralnie zakres wykonywanych przez dyzumj^c^ 

obowi^kow. Jednoczesnie powyzsza sytuacja moze powodowac zwi?kszone ryzyko 

popelnienia bl?d6w piel?gniarskich. Nieodpowiednia ilosc kadry piel?gniarskiej narusza 

bezpieczenstwo malych pacjentow i moze spowodowac zagrozenie procesu systematycznosci 

i ci^glosci w realizacji swiadczen zdrowotnych niezb?dnych do odzyskania zdrowia przez 

dziecko. Brak kadry piel?gniarskiej na dyzurach nocnych (24 i 25 sierpnia 2016 r. na 

podstawie przeslanego przez Szpital Harmonogramu pracy dla piel?gniarek) jest 

niedopuszczalny, poniewaz powoduje realne, bezposrednio zagrozenie dla zycia i zdrowia 

pacjentow aktualnie przebywaj^cych w Oddziale pediatrii w Nowym Szpitalu Powiatu 

Krosnienskiego. 

7. Stwierdzone nieprawidlowosci: 

I. Stwierdzono nieprawidlowosci dotycz^ce wielu brakow wpisow w prowadzonej 

dokumentacji. Braki wpisow przez osoby odpowiedzialne za jego dokonanie dotyczyly 

rubryk o nast?puj4cych okresleniach: 

- rozpoznanie ustalone przez lekarza kieruj^cego lub adnotacja o braku skierowania, 

- istotne dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz wyniki 

wykonanych badan diagnostycznych, 

- rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 

- informacja o udzielonych swiadczeniach zdrowotnych oraz podmiotach leczniczych 

wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych w iiosciach odpowiadaj^cych 

ilosciom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi, 

- data odmowy przyj?cia pacjenta do szpitala (rok, miesi^c, dzien, godzina, minuta) 

- podpis i piecz?c lekarza, 

- powod odmowy przyj?cia do szpitala, 

- adnotacja o miejscu, do ktorego pacjent zostal skierowany wraz z adnotacja 

0 zleceniu transportu sanitamego jezeli zostalo wydane; 

• w kontrolowanej dokumentacji wewn?trznej dotycz^cej niektorych pozycji, znajduje 

si? piecz?c lekarska bez podpisu (bez paralki) lub tylko podpis osoby dokonuj^cej 
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wpisu (bez piecz^tki wraz z numerem prawa wykonywana zawodu - nie jest 

wiadomym kto tego wpisu dokonal). Powyzsze nieprawidlowosci zostaly stwierdzone 

w nast?puj^cych pozycjach Ksiegi odmow przyj^c i porad ambulatoryjnych 

udzielanych w Izbie Przyj?c ~ Ksi^ga nr 3. 840, 841, 847, 857, 858, 861, 865, 874, 

875, 876, 885, 891, 892, 897, 913, 921, 924, 927, 932, 935, 938, 942, 950, 976, 979, 

987, 994, 996, 1008, 1031, 1036, 1037, 1054, 1055, 1112, 1X16, Ksi§ga nr 4: 1125, 

1128, 1145, 1157, 1158, 1188,1192, 1199, 1209, 1210, 1224, 1239, 1251, 1254, 1265, 

1267, 1273, 1281, 1282, 1313, 1317, 1329, 1353, 1355, 1477, 1406, 1427, 1426, 1430, 

1446, 1448, 1459, 1460, 1469; 

w wyniku analizy dokumentacji dotycz^cej liczby odmow pacjentow zarejestrowanych 

w Ksi^dze odmow pr^yj^c i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyj^c oraz 

w przeslanym przez Szpital Miesi^cznym sprawozdaniu odmow przyj^c do oddziaiow: 

chirurgii, OIOM, pediatrii, ginekologiczno ~ polozniczego za miesi^c kwiecien, maj, 

czerwiec i lipiec 2016 r. stwierdzono rozbieznosci dotycz^ce liczby odmow przyj?c 

pacjentow do szpitala. Stwierdzono, ze nie uwzgl?dniono odmowy w miesi^cu kwietniu w 

dniu 4.04.2016 r., 7.04.2016 r. 2 krotnie w dniu 17.04.2016 r. oraz odmow przyj?c pacjentow 

w miesi^cu lipcu b.r. - wykazanych w punkcie I I I niniejszego protokohi. W przesianym w/w 

miesi?cznym sprawozdaniu nie zostali uwzgl?dnieni wszyscy pacjenci, ktorzy zgodnie 

z Ksi^gq odmow przyj^c i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyj?c 

5^ podkresleni adnotacja „odmowa" markerem (koloru zottego, zielonego). W przeslanym 

sprawozdaniu dotyczgcym odmow przyj?c pacjentow do oddziaiow Chirurgii, OIOM, 

pediatrii, ginekologiczno - polozniczego w legendzie jest tylko zaznaczenie i wyjasnienie 

odmowy kolorem zielonym i czerwonym. Brakuje wykazu odmow pacjentow zaznaczonych 

kolorem zoltym. Niespojnosc ibrak doktadnych objasnien zaistnialych wpisow utrudnia 

prawidiow^ weryfikacj? liczby odmow przyj?c pacjentow do szpitala oraz moze bye 

przyczyn^ bi?d6w w ich dokumentowaniu. 

II . W trakcie ogl?dzin Oddzialu Pediatrycznego w dniu 13 wrzesnia 2016r. 

przeprowadzonych w obecnosci Pani Aleksandry Zaborowskiej - czlonka zarz^du spolki 

oraz Pani Wioletty Kitlinskiej - Dubiel, piel?gniarki oddzialowej stwierdzono, ze: 

• zarowno drzwi wejsciowe od strony Oddzialu wewn?trznego oraz drzwi oznakowane 

„wyjscie ewakuacyjne" nie byly zamkni?te na klucz. Fakt ten oznacza, iz maloletni pacjenci 

w/w oddzialu nie byli nalezycie zabezpieczeni przed osobami niepozadanymi na oddziale. 

Dodatkowo mogli oddalic si? samodzielnie z oddzialu. 
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HI. Dokonujyc podczas czynnosci kontrolnych oceny harmonogram6w pracy piel?gniarek 

i poioznych z oddzialu polozniczo - ginekologicznego z pododdzialem neonatologicznym 

stwierdzono ze: 

• w miesiycu maju jedna poiozna/piei?gniarka dyzurowala bez przerwy przez 24 godziny 

(dyzur dzienny i nocny) 3 krotnie, w miesiycu, w tym jeden raz dyzur 24 godzinny, 

przerwa 12 godzin i nast?pne 12 godzin, 

• w miesiycu czerwcu jedna polozna/piel?gniarka dyzurowala bez przerwy przez 24 

godziny (dyzur dzienny i nocny) 5 - krotnie w miesiycu, 

• nie obylo si? rowniez z tego typu problemem w miesiycu lipcu, gdzie dyzury 24 godzinne 

byly pelffione bez przerwy przez jedny polozny/piel?gniark? 3 krotnie w miesiycu. 

Tego typu sytuacje nie powinny si? zdarzyc, jest niedopuszczalne szczegdlnie na takim 

oddziale. Stres, przem?czenie, moze skutkowac pomylkami, bl?dami w wykonywaniu 

poszczegolnych czynnosci leczniczych, co moze zagrazac zdrowiu i zyciu ci?zamej, rodzycej 

poloznicy lub noworodka - jest to niezgodnie z art. 93 pkt. 1 i art. 94 ustawy o dziaialnosci 

leczniczej (Dz.U.2016r. poz.1638). 

IV. W wyniku analizy harmonogramow pracy piel?gniarek na Oddziale Pediatrycznym, 

stwierdzono, ze: 

• opisy przeslanych przez Szpital Harmonogramow pracy dla piel^gniarek za okres od 

miesiqca kwietnia 2016 r. do miesiqca sierpnia 2016 r. dla Oddzialu pediatrycznego) ŝ  

malo szczegolowe i dokladne. Przedmiotowe grafiki w swoim opisie (legendzie) nie wskazuj^ 

konkretnego okresu urlopu pracownika, czasu trwania niezdolnosci do pracy z powodu 

pobytu w sanatorium oraz istotnych informacji dotycz^cych szczegolowych godzin, w 

ktorych ŝ  pelnione dyzury krotsze niz 12 godzinne. Opisywane harmonogramy wskazuj% 

jedynie czas trwania niepelnych dyzur6w piel?gniarskich natomiast nie precyzuj^w jakich 

godzinach dyzur jest pelniony - fakt ten dotyczy pkt. 4 i 5. W trakcie przegl^du 

przedmiotowej dokumentacji stwierdzono rowniez, ze w Harmonogramach brak jest 

uzupelnibnych rubryk dotycz^cych rozliczenia godzin czasu pracy; 

• dokonuj^c analizy Harmonogramow pracy dla piel?gniarek za miesi^c lipiec 

i sierpien 2016 r. w Oddziale pediatrycznym stwierdzono, ze w miesi^cu lipcu 2016 r. 

widoczne ŝ  dyzury piel?gniarskie, kt6re byly pelnione w obsadzie jednoosobowej, fakt ten 

dotyczyl zar6wno dyzurow w godzinach dziennych t j . od 7:00 - 19:00, a takze dyzur6w 

pelnionych w godzinach nocnych t j . od 19:00 - 7:00; 

• w Harmonogramie pracy dla piel^gniarek za miesi^c sierpien 2016 r. stwierdzono 

niepokoj^ce naruszenia dotycz^ce obsady kadrowej w Oddziale pediatrycznym w zwiqzku z 
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pelnieniem dyzurow piel^gniarskich, W przedmiotowym grafiku dotycz^cym Oddzialu 

pediatrycznego znajduj^ si? dyzury, w ktorych nie ma obsady personelu piel^gniarskiego 

zabezpieczaj^cego dyzur nocnyj W sierpniowym harmonogramie b.r. w rubryce oznaczonej 

nazwisko i imi§, znajduj^cej si? w liczbie porz^dkowej 16/17 istnieje wpis : BRAK OBSADY. 

Pomimo tego zapisu, w pozycjach niniejszego harmonogramu t j . w liczbie porz^dkowej 

16/17, wstawione dwa dyzury nocne od godziny 19:00-7:00 (nieprawidiowosc ta dotyczy 

24 i 25 sierpnia 2016 r.). Ponadto wyst^pity sytuacje, ze piel^gniarki pelnily dyzury 24 

godzinne - ta sama piel^gniarka w tym samym dniu petnita dyzur dzienny i nocny, kazdy z 

nich po 12 godzin i nast^pnego dnia b^d^c po dyzurze dobowym, przychodzita ponownie na 

dyzur nocny (dotyczy dyzurow 16/17 sierpnia 2016 r. oraz 20/21 sierpnia 2016 r.). 

Z przeslanej dokumentacji przez Szpital wynika, ze jest to piel^gniarka zatrudniona w ramach 

umowy 0 prac?. Podczas analizy w/w Harmonogramu zwr6cono rowniez uwag? na dyzury 

piel^gniarskie, ktore w miesi^cu sierpniu 2016 r. byty w wi^kszosci zabezpieczone przez 1 

piel^gniark? odcinkow^ na dyzurze dziennym wraz 

z piel^gniark^ oddzialow^ i 1 piel^gniark? odcinkow^ petni^c^ dyzur nocny. Szczeg6iowy 

opis w/w dokumentacji zostal zamieszczony w pkt. I l l niniejszego protokotu Harmonogramy 

pracy piel^gniarek ipoloznych. 

8. Wyjasnienia wniesione do protokolu - brak. 

9. Wnioski dot. osob wykonuj^cych czynnosci kontrolne: 

W kontrolowanym podmiocie leczniczym stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie: 

nieprawidiowo prowadzonej dokumentacji medycznej, co jest niezgodne 

z Rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzaj6w, zakresu 

iwzor6w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 

2069); 

braku zabezpieczenia kadry medycznej, stanowi^ce zagrozenie dla prawidlowego 

wykonywania swiadczen zdrowotnych i wlasciwej organizacji pracy; 

- narazenia dzieci przebywaj^cych na oddziale pediatrycznym na niebezpieczeristwo, 

zpowodu braku nalezytego zabezpieczenia oddzialu. 

Pouczenie: Jezeli po sporz^dzeniu protokolu, a przed jego podpisaniem kierownik 

podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc lecznicz^ zglosi umotywowane zastrzezenia co do faktow 

stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonuj^ce czynnosci 

kontrolne obowi^ane zbadac dodatkowo te fakty i uzupelnic protokot. 
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Kierownik podmiotu wykonuj^cego dziatalnosc leczniczq, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania' prbtokoiu, ma prawo do wniesienia zastrzezen co do sposobu przeprowadzenia 

czynnosci kontrolnych oraz ustalen zawartych w protokole. 

Protokol sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, z ktorych: 

- jeden egz. otrzymal podmiot leczniczy, 

- drug! egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziahi Zdrowia Lubuskiego 

Urz^du Wojewodzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Data i miejsce sporz^dzenia protokolu: 

Gorzow Wlkp., dnia 18 pazdziemika 2016r. 

Podpisy osob kontroluj^lg'^h^ 

1. 

2; 

3. 

r JNSPEKTOR W O J t W O D Z K ) 
f wOddztale Organ izacjikNadzom 

•' Wy'dziale Zd^dwia 

w Oddzia»§ CJ^nizacj i i Nadzoru 
wM/y^fe^te Zdrowia 

AqmeszkQ Mielnik 
Nie wnosz^ zastrzezen do tresci protokolu 

Miejscowosc 

Podpis 

C z l 5 ^ i a r z # 

Zaborowska 

/Piecz^tka podmiotu leczniczego 

oraz podpis wlascicieia zakiadu 

lub osoby upowaznionej / 

Odmawiam padpisania protokolu z powodu 
{art.112 ust.I pkt^ ustawy o d.l.) 

Miejscowosc. ...data.. 
Podpis 

/Piecz^tka podmiotu leczniczego 

oraz podpis wla^ciciela zakiadu 

lub osoby upowaznionej / 

Sporzqdzono przez zespol kontrolny: Lilianna Maciaszek, Wieslawa Kandefer, Agnieszka Mielnik 


