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Protokol kontroli problemowej 

podmiotu leczniczê "̂ ""̂ ^ ^ 

RPU/1790/2017 P 
Data uplyuu:2017-ei-05 

przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2016r. 

1. Nazwa oraz adres do korespondencji podmiotu leczniczego: 

Magdalena Grzesiak - EM-MED 

66-340 Goraj 36/3 

Ksi^ga Rejestrowa Nr 000000170264-W-08 

2. Zaklad leczniczy podmiotu leczniczego oraz adres miejsca udzielania swiadczen 

zdrowotnych: 

FRESH-MBD M A G D A L E N A GRZESIAK G A B I N E T Y 

STOMATOLOGICZNE 

u l . Niepodleglosci 1 

66-440 Skwierzyna 

3. Zespol kontrolny w skladzie: 

• Lilianna Maciaszek - inspektor wojewodzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urz^du 

Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicz^ca zespolu, posiadaj^ca 

upowaznienie Wojewody Lubuskiego Nr 288-1/2016 z dnia 24 listopada 2016r. 

• Urszula Soltysiak - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urz^du 

Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - czlonek zespolu, posiadaj^ca upowaznienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 288-2/2016 z dnia 24 listopada 2016r. 

• Przedmiot kontroli: Ocena zgodnosci stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, 

zakladu leczniczego, jednostek i komorek organizacyjnych z wpisem do rejestru 

podmiotow wykonuj^cych dziatalnosc leczniczy prowadzonego przez Wojewody 

Lubuskiego oraz aktualnosci dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustaw^ o dzialalnosci 

leczniczej. 

• Okres obj^ty kontrolq - od 01.11.2014r. do dnia kontroli, t j . 28.11.2016r. 

• Podmiot leczniczy nie byl kontrolowany przez Wojewody Lubuskiego na podstawie art. 

I l l ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o dzialalnosci leczniczej w zakresie wpisu do 

ksi^gi rejestrowej. 

• Imi^ i nazwisko, stanowisko osoby udzielaj^cej wyjasnien: 

Pani Magdalena Grzesiak - wlasciciel 



Opis stwierdzonego stanu faktycznego 

• Podmiot leczniczy pn. Magdalena Grzesiak - E M - M E D , 66-340 Goraj 36/3 

zostai wpisany do Rejestru Podmiotow Wykonuj^cych Dziatalnosc Leczniczy w dniu 

29.09.2014r. pod numerem ksi?gi rejestrowej: 000000170264 - W-08. 

• Data rozpocz^cia dziatalnosci 01.11.2014r. 

• Data ostatniej zmiany Avpisu do rejestru - brak wpisu 

Nazwa podmiotu leczniczego oraz zakladu leczniczego jest zgodna z wpisem w bazie 
REGON oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji Dzialalnosci Gospodarczej. 

(w aktach sprawy) 

Zgodnosc danych podmiotu leczniczego, zakladow leczniczych, jednostek 1 komorek 

organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotow wykonuj^cych 

dzialalnosc leczniczy prowadzonego przez Wojewod^ Lubuskiego: 

• Oznakowanie podmiotu oraz zakladu leczniczego podmiotu leczniczego, a takze 

pomieszczen (nazwa): 

Nazwy: podmiotu leczniczego, zakladu leczniczego oraz komorki organizacyjnej w dniu 

rozpocz^cia czynnosci kontrolnych nie byly zgodne z danymi wpisanymi wrejestrze 

podmiotow wykonuj^cych dzialalnosc leczniczy. Na interwencj^ zespolu kontrolnego, 

podmiot leczniczy w dniu kontroli dokonai oznakowania zgodnie z wpisem 

w rejestrze. 

• Liczba zakladow leczniczych podmiotu leczniczego ogotem - 1 zgodna 

• Liczba jednostek organizacyjnych ogolem - 1 zgodna 

- jednostki org. nie wpisane do rejestru: - nie dotyczy 

- jednostki org., ktore nie prowadz^ dzialalnosci: nie dotyczy. 

• Liczba komorek organizacyjnych - 1 zgodna: 

- komorki organizacyjne, nie wpisane do rejestru: - nie dotyczy 

- komorki organizacyjne, ktore nie prowadz^ dzialalnosci: - nie dotyczy 

Inne ustalenia kontroli: 

Zaklad Leczniczy pn. FRESH-MED MAGDALENA GRZESIAK GABINETY 

STOMATOLOGICZNE zlokalizowany jest przy ul. Niepodlegtosci 1 w Skwierzynie -

na parterze lokalu - w budynku wynajmowanym od Spoldzielni MieszkanioweJ Lokatorsko-

Wlasnosciowej w Skwierzynie, na czas nieokreslony. Wejscie do zakladu leczniczego jest 

przystosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych ruchowo^ w tym poruszajqcych si^ 
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nawozkach inwalidzkich. Ustugi zdrowotne swiadczone s^w komorce organizacyjnej, 

pn. Poradnia stomatologiczna (kod resortowy identyfikuj^cy - 001), w ktorej 

przeprowadzono wizytacj?. W skiad poradni wchodz^ 2 gabinety lekarskie, w ktorych 

swiadczenia zdrowotne wykonuje 3 lekarzy dentystow od poniedzialku do pi^tku, 

z zachowaniem rozdzialu czasowego przyj^c pacjentow. W zakiadzie leczniczym znajduje si^ 

takze recepcja, osobne pomieszczenie, wktorym przechowywana jest dokumentacja 

medyczna (zamykane na klucz), pomieszczenie na odpady medyczne, toaleta przystosowana 

dia osob niepelnosprawnych. Przyj^cia pacjentow odbywaj^ si^ osobiscie lub telefonicznie. 

Podmiot leczniczy posiada umow? na swiadczenia uslug medycznych z zakresu protetyki 

stomatologicznej z Pracowni^ protetyczn^ z siedzibq w Mi^dzyrzeczu. 

W dniu kontroli przediozono oswiadczenia w sprawie oznakowania pomieszczen, 

niedostarczenia poUs oc za 2014r./2015r./2016r., dokumentacja dot. personelu medycznego, 

grafiki pracy lekarzy, wykaz przyj^tych pacjentow w okresie od 01.06.2016r. do dnia kontroli 

a takze wykazy sprz^tu medycznego. Zespol kontrolny dokonai wgl^du w atesty i certyfikaty 

specjalistycznego sprz^tu medycznego uzywanego w zakiadzie leczniczym. Wykaz sprz^tu 

medycznego podmiot leczniczy przedlozyl w dniu kontroli - sprz^t serwisowany jest zgodnie 

zwymogami producenta (dot. sprz^tu wymagaj^cego serwisowania, t j . stanowiska 

stomatOiOgiczne/ fotele z unitami stomatologicznymi). Na dzieh kontroli wpisany kod 

charakteryzuj^cy specjalnosc komorki organizacyjnej podmiotu leczniczego, kody funkcji 

ochrony zdrowia oraz kody charakteryzuj^ce dziedziny medycyny, byly zgodne 

z rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych 

kodow identyfikacyjnych oraz szczegolowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z2012r. poz. 

594). 

(w aktach sprawy) 

Aktualnosc dokumentacji w podmiocie wykonujqcym dzialalnosc leczniczy : 

• W dniu kontroli regulamin organizacyjny byl dostosowany do art. 23 i art. 24 ustawy 

o dzialalnosci leczniczej (Dz.U.2016, poz. 1638). 

• Tytul prawny do lokalu - umowa najmu lokalu uzytkowego z aneksem nr 2/2014r. z dnia 

01.10.2014r. zawarta ze Spotdzielniq Mieszkaniow^ Lokatorsko-Wlasnosciow^ 

w Skwierzynie na czas nieokreslony (w aktach sprawy). 

• Decyzja nr EP-14/14 PPIS w Mi^dzyrzeczu, znak: NS-EP-4413-0-11/14 z dnia 9 czerwca 

2014r., opiniuj^ca pozytywnie pomieszczenia i urz^dzenia podmiotu wykonuj^cego 

dzialalnosc leczniczy. 



• DecyzjanrI/P/NS-HR-85/189/2014 oraz decyzja nr I/P/NS-HR-86/190/2014 w Gorzowie 

Wlkp., znak: NS-HR.9026.49.2014 z dnia 9 czerwca 2014r, dot. pracowni rentgenowskiej 

i stosowania aparatu rentgenowskiego. 

• Polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za 2014r./2015r./2016r. nie zostaly 

przediozone w ustawowym terminie wynikaj^cym z art. 25 ust. 3 oraz z art. 107. ust. 1 

ustawy 0 dz. leczniczej). 

Dokumentacja uzupelniaj^ca pobrana na miejscu (w aktach sprawy) 

• Wykaz personelu medycznego i sprz^tu medycznego. 

• Umowa na swiadczenie ushig medycznych z zakresu protetyki stomatologicznej od 

11.06.2015r. na czas nieokreslony. 

• Umowa najmu lokalu uzytkowego oraz aneks do umowy, 

• Decyzje LPWIS w Gorzowie Wlkp. z dn. 09.06.2014r. 

• Wykaz liczby pacjentow w uj^ciu miesi^cznym, od 01.06.2016r. do dnia 28.n.2016r. 

• Oswiadczenia podmiotu leczniczego w sprawie nie dostarczenia polis oc i oznakowania 

pomieszczen. 

Wyjasnienia wniesione do protokoiu - nie wniesiono 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

1. Polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za 2014r./2015r./2016r. 

nie zostaly przediozone w ustawowym terminie wynikaj^cym z art. 25 ust. 3 oraz z art. 107. 

ust. 1 ustawy o dz. leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z pozn. zra.; Dz. U. z 2015 r. poz. 618z 

pozn. zm.). 

2. Nazwy: podmiotu leczniczego, zakladu leczniczego oraz komorki organizacyjnej w dniu 

rozpocz^cia czynnosci kontrolnych nie byly zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotow 

wykonuj^cych dzialalnosc leczniczy. Na interwencj^ zespolu kontroinego, podmiot leczniczy 

w dniu kontroli dokonal oznakowania zgodnie z wpisem w rejestrze. 

Wnioski osob wykonuj^cych czynnosci kontrolne: 

W dniu kontroli stan organizacyjny zakladu leczniczego pn. FRESH-MED MAGDALENA 

GRZESIAK GABINETY STOMATOLOGICZNE, ul. Niepodleglosci 1 w Skwierzynie by i 

zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewody Lubuskiego. Niezlozenie polis 

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ustawowym terminie okreslonym w ustawie 

zdnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej jest nienaprawialne (podmiot leczniczy 

w dniu kontroli oswiadczyl, ze zlozy wniosek do organu rejestrowego dotycz^cy aktualizacji 

wpisow w ksi^dze rejestrowej.). Nieprawidlowosc w zakresie oznaczenia podmiotu 
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leczniczego zostala usuni^ta w trakcie kontroli. Na tym kontrol? zakonczono. 

0 przeprowadzonej kontroli zespol kontrolny dokonai adnotacji w ksi^zce kontroli pod poz. 

nr8. 

Kontrol^ przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. 

o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217 z pozn. zm.; Dz. U. z 2015, poz.618 z pozn. 

zm.; Dz. U. z 2016r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584 z pozn, zm.), rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 

17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodow identyfikacyjnych oraz 

szczegolowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z2012 poz. 594), rozporz^dzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych obj^tych 

wpisem do rejestru podmiotow wykonuj^cych dzialalnosc leczniczy oraz szczegolowego 

trybu post^powania w sprawach dokonywania wpisow, zmian w rejestrze oraz wykreslen z 

tego rejestru (Dz. U. z 2014 poz. 325), rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu 

wykonuj^cego dzialalnosc leczniczy (Dz.U. Nr 293, poz. 1729). 

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

podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc leczniczy zglosi umotywowane zastrzezenia 

CO do faktow stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonuj^ce 

czynnosci kontrolne ŝ  obowi^ane zbadac dodatkowo te fakty i uzupelnic protokol. 

Kierownik podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc leczniczy w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokolu, ma prawo do wniesienia zastrzezen co do sposobu przeprowadzenia 

czynnosci kontrolnych oraz ustaleh zawartych w protokole. 

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

- jeden egz. otrzymal podmiot leczniczy, 

- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydzialu Zdrowia Lubuskiego 

Urz^du Wojewodzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Data i miejsce sporz^dzenia protokolu: 

Gorzow Wlkp., dnia 16.12. 2016 r. 

Podpisy osob l ^ ^ g ^ g j ^ g ; ^ ^ 
•' '^ddziale Oipar'_ . 

1 , f 
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2. 
vv Oddziale Organizacji i Nadzoru 

w Wydaale Zdrowia 

^ t e ! . 95 72 87 225 
NIP 9251825481 REGON̂ ^̂ ^̂  -^^^ 

7 \ nrumewy0407/08'̂  

Urszula SoHi/siak 
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Nie wnosz^ zastrzezen do tresci protokoiu 
Miejscowosc -

Podpis (Podpis nieczytelny) 

Pieczqtka podmiotu leczniczego 

oraz podpis wlasciciela zakladu 

lub osoby upowaznionej 

Odmawiam podpisania protokoiu z powodu 
(art.n2 ust.l pkt9 ustawy o d.l.) 

Miejscowosc data 

Podpis 
Pieczqtka podmiotu 

leczniczego 

oraz podpis wlasciciela zakladu 

lub osoby upowaznionej 

Sporzqdziia: Lilianna Maciaszek 


