Warszawa, 30 lipca 2015 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WK-II.9612.1.27.2015

Pani
Krystyna Płukis
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Szpitala Zachodniego
im. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2015 r., poz. 618) przeprowadzona została
kontrola problemowa w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Szpital Zachodni leczenie
stacjonarne (dalej Szpital), mieszczącym się przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim.
Tematyka kontroli obejmowała weryfikację zgodności struktury organizacyjnej szpitala
zgłoszonej

do

rejestru

podmiotów

wykonujących

działalność

leczniczą

prowadzonego

przez Wojewodę Mazowieckiego – ze stanem faktycznym.
Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli,
podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 25 maja 2015 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie
pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że podmiot leczniczy posiadał zawartą umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
o działalności leczniczej. Struktura organizacyjna kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego określona w regulaminie organizacyjnym była zgodna ze stanem faktycznym
oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Liczba
łóżek w poszczególnych oddziałach szpitalnych była zgodna z danymi zgłoszonymi do rejestru.
Liczba pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych nie przekraczała łącznej liczby łóżek
Szpitala zgłoszonej do rejestru. W przypadku braku miejsc w oddziale, do którego pacjent został
skierowany, zgodnie z „Instrukcją dla lekarzy dyżurujących w Oddziałach Szpitala Zachodniego”
wprowadzoną Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku
Mazowieckim Nr 23/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. do czasu zwolnienia łóżka pacjent przebywa
w oddziale, w którym aktualnie są wolne miejsca. W takim przypadku − jak wynika
z ww. instrukcji − nadzór medyczny nad przyjętym pacjentem prowadzi lekarz dyżurujący
oddziału, do którego pacjent został skierowany, natomiast opieka pielęgniarska sprawowana
jest przez pielęgniarki oddziału, w którym pacjent przebywa.
Świadczenia opieki medycznej realizowane były w oddziałach szpitalnych oraz komórkach,
w których wykonywane były badania diagnostyczne bądź zabiegi terapeutyczne: blok operacyjny,
stacja dializ oraz zakład diagnostyki obrazowej, zakład mikrobiologii, zakład diagnostyki
laboratoryjnej, pracownia endoskopii i ECPW, pracownia prób wysiłkowych, pracownia holtera,
pracownie rentgenowskie, pracownia USG, pracownia mammografii, pracownia tomografii
komputerowej, pracownia rezonansu magnetycznego. Z wyłączeniem oddziału onkologii
klinicznej/chemioterapii jednego dnia oraz pododdziału wieloprofilowego zabiegowego, w których
świadczenia medyczne udzielane były odpłatnie, w pozostałych komórkach organizacyjnych
świadczenia zdrowotne realizowane były ze środków publicznych na podstawie umowy z NFZ.
Zakład patomorfologii, centralna sterylizatornia oraz apteka szpitalna prowadziły działalność
zgodnie ze specjalnością zgłoszoną do rejestru.
Podmiot zatrudniał kadrę lekarską, pielęgniarską, zespoły fizjoterapeutów, ratowników
medycznych,

techników

elektroradiologii,

diagnostów,

techników

analityki

medycznej,

psychologów, farmaceutów i techników farmaceutów oraz operatorów sterylizacji. W dokumentacji
podmiotu zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie
zatrudnionej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.
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Podsumowując powyższe ustalenia pragnę poinformować Panią Dyrektor, że w zakresie
stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:
Starosta Powiatu Grodziskiego
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
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