Warszawa, 9 lutego 2015 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WK-R.9612.1.35.2014

Pani
Agnieszka Wnukowska
ul. Przyjaciół 49
26-900 Kozienice

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 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), przeprowadzona
została kontrola problemowa w Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej
Agnieszka Wnukowska (dalej Centrum), mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 69A w Kozienicach.
Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami
określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.
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 29 grudnia 2014 r., przekazuję Pani niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
W trakcie kontroli ustalono, że 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. Regulamin
zawierał wszystkie elementy ustalone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pomieszczenia
Centrum

spełniały wymagania

ogólne

oraz

szczegółowe

określone

dla

ambulatorium

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). W dokumentacji podmiotu zgromadzono dokumenty
potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej. Podmiot
posiadał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem
ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W placówce umieszczono
również informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 159, z późn. zm.). Stwierdzono, że indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna
prowadzona i przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.).
Centrum prowadziło ambulatoryjną działalność leczniczą w zakresie leczenia uzależnień
i pomocy psychologicznej. Opiekę medyczną zabezpieczało dwóch lekarzy, w tym jeden specjalista
w dziedzinie psychiatrii. Drugi lekarz był w trakcie odbywania specjalizacji z psychiatrii. Ponadto
opiekę

psychologiczną

zapewniali

magister

psychologii,

instruktor

terapii

uzależnień,

specjalista psychoterapii uzależnień oraz magister pedagogiki będący jednocześnie specjalistą
z zakresu organizacji pomocy społecznej. Działania w zakresie promocji zdrowia realizowane były
w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania przemocy. Szczególną uwagę zwracano
na naukę radzenia sobie z emocjami, budowanie postaw asertywnych oraz relacji rodzicielskich
i małżeńskich. Placówka promowała zdrowy styl życia poprzez naukę zasad racjonalnego
odżywiania, wprowadzanie różnorodnych form relaksu, korzystanie z pomocy grup wsparcia.
Centrum realizowało programy profilaktyczne skierowane głównie do osób uzależnionych
od alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych, a także dotkniętych przemocą domową
i innymi dysfunkcjami zdrowia psychicznego.
Podsumowując powyższe ustalenia pragnę Panią poinformować, że w zakresie stanowiącym
przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
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