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 Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm. ) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19 kwietnia 2016 r. przeprowadzili planową 

kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: DENT ALEX STOMATOLOGIA ESTETYCZNA 

I ORTODONCJA w Zielonej Górze, ul. Ptasia 16 AB/3. 

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu 

leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.  

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu          

20 maja 2016 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

23 maja 2016 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

Jednakże, z uwagi na to, że nie przedłożono dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy 

według poszczególnych komórek organizacyjnych a usługi stomatologiczne świadczy lekarz 

stomatolog zaproponowano podczas kontroli rozważenie wprowadzenia zmian w księdze 

rejestrowej uwzględniających rozszerzenie odpowiednich kodów funkcji ochrony zdrowia 

w Poradni stomatologicznej oraz wykreślenia komórek organizacyjnych: Poradnia chorób błon 

śluzowych (002), Poradnia ortodontyczna (003), Poradnia protetyki stomatologicznej (004), 

Poradnia chirurgii stomatologicznej (005). 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego. 

Niezwłocznie podjęła Pani czynności w celu usunięcia nieprawidłowości i w dniu  

21 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wpis zmian do rejestru dot. wykreślenia wyżej 
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wymienionych komórek organizacyjnych oraz dodania kodów resortowych zakresu świadczeń 

części IX, X – periodontologia, ortodoncja, protetyka stomatologiczna, chirurgia 

stomatologiczna w Poradni stomatologicznej (001), a także zmiany nazwy komórki 

organizacyjnej kod 006. Odpowiedni wpis zmian został dokonany w dniu 21 kwietnia 2016 r.  

Jednocześnie podkreślić należy, że stosowany jest obowiązujący 7-dniowy termin określony 

w art.25 ust.3 ww. ustawy dot. obowiązku złożenia do organu rejestrowego dokumentów 

dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc.   

 Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 

 Jednocześnie  przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 ustawy o działalności leczniczej 

podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu 

rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod 

rygorem sankcji. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) wyłączenia dokonano na na odstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz. 782) 
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