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ZALECENIA POKONTROLNE 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 10 i 11 stycznia 2018 r. przeprowadzili kontrolę 

doraźną w podmiocie leczniczym Krzysztof Radkiewicz ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona 

Góra prowadzącym zakład leczniczy Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ,  

ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra.  

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. Konsultanta 

Wojewódzkiego w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa lubuskiego, 

który zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w ww. podmiocie leczniczym. 

Podstawą do przeprowadzenia kontroli było długotrwałe i wielokrotne niewywiązywanie się 

ww. podmiotu leczniczego z obowiązku poddania się kontroli. Przyczyną odmowy poddania 

się kontroli był brak osób kompetentnych w podmiocie do udzielania wyjaśnień związanych  

z przedmiotem kontroli. Podkreślić należy, iż Pani Konsultant dwukrotnie bezskutecznie 

podjęła próbę przeprowadzenia kontroli, o czym był informowany kierownik podmiotu 

leczniczego.  

 Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył oceny dostępności do realizacji świadczeń 

zdrowotnych, w tym z  zakresu wykonywanych świadczeń pielęgniarskich, prowadzonej 

dokumentacji medycznej oraz wyposażenia w sprzęt medyczny,  zgodnie z art. 111 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu, nie zgłosił  zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności 

kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole (tj. data potwierdzająca odbiór dokumentu na 

zwrotce – 04 lipca 2018 r.). Ponadto podmiot leczniczy do dnia dzisiejszego nie odesłał 

protokołu kontroli. 

W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli bez wniesienia 

zastrzeżeń, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuje podmiot do:  
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1. realizowania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wizyt patronażowych 

oraz testów przesiewowych u dzieci podlegającym tym wizytom i testom, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86)  

i zaleceniami kontrolujących w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. Dążyć 

należy do osiągnięcia 100% wskaźnika, poza uzasadnionymi przypadkami, co ma istotne 

znaczenie w poprawie opieki zdrowotnej nad dziećmi. 

2. realizowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej badań bilansowych  

u wszystkich dzieci podlegających tym badaniom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86) i zaleceniami kontrolujących  

w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. W związku z niskim wskaźnikiem 

wykonalności badań bilansowych u dzieci w grupie wiekowej 2, 4 i 5 lat, zaleca się 

dążenie do osiągnięcia 100% wskaźnika, poza uzasadnionymi przypadkami, co ma istotne 

znaczenie w poprawie opieki zdrowotnej nad dziećmi.  

3. udostępnienia w trybie pilnym dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób 

zatrudnionych w zakładzie leczniczym (w tym w okresie objętym kontrolą),  

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 86 z późn. zm.). 

4. udostępnienia w trybie pilnym dokumentacji, pozwalającej dokonać oceny zasad nadzoru 

i sposobu realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - w związku z pełnieniem 

przez Pana roli świadczeniodawcy, jako lekarza sprawującego nadzór w stosunku do 

lekarza pracującego pod nadzorem (lekarza, który odbył staż podyplomowy, 

niespełniającego wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklaracje wyboru 

świadczeniobiorców), zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 86 z późn. zm.). 

5. przedstawienia w trybie pilnym dokumentacji potwierdzającej sprawność i serwisowanie  

aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparatu 

EKG, dokumentacji potwierdzającej przegląd (kalibracja) wagi dla niemowląt i dzieci 

starszych, zgodnie  z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm., Dz. U. z 2017 r.,  poz. 211). 

6. prawidłowego przechowywania dokumentacji medycznej i jej zabezpieczenia przed 

osobami nieupoważnionymi oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej  

w zakresie numeracji stron oraz danych pacjentów (imię i nazwisko) zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2069) oraz  z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(DZ. U. 2016.922) i zaleceniami kontrolujących w trakcie prowadzonych czynności 

kontrolnych. 
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7. zapewnienia w zakładzie leczniczym pomieszczenia sanitarno – higienicznego 

dostosowanego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.1422 z późn. zm.). 

 

Podkreślić należy, że pomimo ustaleń w trakcie kontroli i wezwań podmiotu (pismo z dnia  

17 stycznia 2018 r., znak: WZ-I.9612.5.2017.AMie) do dnia dzisiejszego podmiot nie 

wywiązał się ze swoich deklaracji złożonych w trakcie kontroli, jak również z obowiązku 

podmiotu kontrolowanego. Zgodnie natomiast z art. 112 ust. 7 pkt 1 Ustawy o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), organ prowadzący rejestr wykreśla 

podmiot wykonujący działalność leczniczą  w przypadku stwierdzenia okoliczności o których 

mowa w art. 108 ust 2 pkt 1, 3 lub 4 i na podstawie art. 108 ust. 4 podmiot taki, może uzyskać 

ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia  

z rejestru. 

     

Wobec powyższego oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych 

zaleceń pokontrolnych informacji o sposobie ich wykonania, a także o działaniach podjętych 

w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

                                                                                        Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  

                                                                                                          Bożena Chudak  

                                                                                                 Dyrektor Wydziału Zdrowia 
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1. Adresat 

2. a/a 


