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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 14 grudnia 2018 r przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym: 

ORTODENTALFAN w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Bp. Wilhelma Pluty 6/3. 

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 

01 lutego 2019 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

20 marca 2019 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 brak wpisu w księdze rejestrowej informacji o akredytacji w zakresie uprawnienia 

do prowadzenia kształcenia podyplomowego (Dział I, rubryka 19); 

 brak wpisu w księdze rejestrowej kodu funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 – 

rentgenodiagnostyka w Poradni stomatologicznej w dziedzinie stomatologii kod 77 

(Dział III, rubryka 8); 

 brak wpisu w księdze rejestrowej kodu funkcji ochrony zdrowia HC.R.2.kształcenie 

i szkolenie personelu medycznego, w dziedzinie stomatologii kod 77 (Dział III, rubryka 

8); 

 nie przedstawiono dokumentów potwierdzających rozdział czasowy, np. harmonogram 

przyjęć pacjentów (dni, godziny) działalności leczniczej prowadzonej jednocześnie 

przez dwa podmioty lecznicze w tych samych  pomieszczeniach.  

 

W trakcie kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem 

do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie Działu I - informacja 
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o akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego (rubryka 

19) oraz III księgi rejestrowej - kodów części IX,X funkcji ochrony zdrowia. Sprzęt medyczny 

był na bieżąco serwisowany, co zostało udokumentowane odpowiednim wpisem w paszportach 

technicznych.  Aktualna odpowiednia polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc jest zawarta 

zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin organizacyjny został 

odpowiednio skorygowany podczas czynności kontrolnych. 

W dniu 27 kwietnia 2019 r. podmiot leczniczy złożył wniosek o wpis zmian dot. wpisu 

informacji o akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego 

(Dział I, rubryka 19), dodania kodów resortowych funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.2 – leczenie 

stomatologiczne  w dziedzinie radiologii kod 31 (Dział III, rubryka 8), co jest rozwiązaniem 

alternatywnym do zalecanego kodu HC.4.2.3 – rentgenodiagnostyka. Ponadto we wniosku 

zgłoszono dodanie kodu części X- 107-Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna oraz usunięcie 

kodów części X: 74-Periodontologia, 75-Protetyka stomatologiczna, 76-Stomatologia 

dziecięca. 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. wpisano zgłoszone zmiany do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. 

Jednakże, wskazane wydaje się ponowne rozważenie stanu figurujących kodów 

resortowych w Poradni Stomatologicznej w odniesieniu do faktycznie wykonywanego zakresu 

świadczeń zdrowotnych, np. HC.R.2.kształcenie i szkolenie personelu medycznego 

w dziedzinie stomatologii kod 77, 76-Stomatologia dziecięca. 

 

Nadal nie przedstawiono dokumentów potwierdzających rozdział czasowy, 

np. harmonogram przyjęć pacjentów (dni, godziny) działalności leczniczej prowadzonej 

jednocześnie przez dwa podmioty lecznicze w tych samych  pomieszczeniach.  

 

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne: 

1. Dostarczenie dokumentów potwierdzających rozdział czasowy, np. harmonogram przyjęć 

pacjentów (dni, godziny) działalności leczniczej prowadzonej jednocześnie przez dwa 

podmioty lecznicze w tych samych  pomieszczeniach.  

 

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 

oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych 

lub przyczynach ich nie podjęcia.  

Ponadto 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. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art. 105 ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej.  

 

                   Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
 

   Bożena Chudak  

     Dyrektor Wydziału Zdrowia             


