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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, z późn. zm.) przeprowadzona
została kontrola doraźna w Pracowni Tomografii Komputerowej – komórce organizacyjnej 011
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pn. AFFIDEA NU-MEDIC, mieszczącej się w Olsztynie
przy ul. Żołnierskiej 18a.
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 podpisanym
bez zastrzeżeń protokole kontroli, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W trakcie kontroli ustalono, że podmiot leczniczy świadczył usługi medyczne w zakresie
badań tomografii komputerowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a. Świadczenia zdrowotne

udzielane były w ramach komórki organizacyjnej 011 pn. Pracownia Tomografii Komputerowej,
która zgodnie z wpisem zawartym w księdze rejestrowej podmiotu rozpoczęła działalność
1 maja 2013 r. Pomieszczenia, w których funkcjonowała ww. komórka organizacyjna spełniały
wymagania określone 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).
Świadczenia medyczne wykonywane były przez siedmiu lekarzy, trzy pielęgniarki oraz pięciu
techników elektroradiologii. Pięciu lekarzy było specjalistami w dziedzinie radiologii i diagnostyki
obrazowej, jeden posiadał I° specjalizacji w zakresie radiodiagnostyki, a jeden lekarz odbywał szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (zgodnie z okazaną Kartą szkolenia
specjalizacyjnego okres szkolenia określony został od 2 kwietnia 2012 r. do 1 kwietnia 2017 r.).
Jedna pielęgniarka posiadała tytuł licencjata pielęgniarstwa, druga była specjalistą w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a trzecia ukończyła Medyczne Liceum
Pielęgniarstwa im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku. W dokumentacji podmiotu zgromadzono
dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej
i pielęgniarskiej oraz dokumentację o uzyskaniu tytułu zawodowego przez techników
elektroradiologii.
Podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Podmiot
posiadał certyfikaty jakości i bezpieczeństwa urządzeń medycznych potwierdzające sprawność
techniczną strzykawki automatycznej oraz tomografu komputerowego wykorzystywanego
przy udzielaniu świadczeń medycznych, do których posiadania i okazania organowi kontroli
podmiot jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876). Podmiot dysponował decyzją WarmińskoMazurskiego

Państwowego

Wojewódzkiego

Inspektora

Sanitarnego

(dalej

W-MPWIS)

z 2 października 2014 r., znak HR.9026.2.40.2014, zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg
w zakresie diagnostyki medycznej – tomografia komputerowa, mieszczącej się w Olsztynie
przy ul. Żołnierskiej 18A, a także decyzją W-MPWIS z 2 października 2014 r.,
znak HR.9026.2.40.2014, zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego
do celu diagnostyki medycznej, dotyczącą tomografu komputerowego firmy GE Healthcare,
model Brightspeed Elite 16 o numerze fabrycznym 18203YCO, oraz decyzją W-MPWIS
z 10 października 2014 r., znak HR.9026.4.4.2014, w której wyrażono zgodę na prowadzenie
działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych
polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.
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Podsumowując powyższe ustalenia pragnę poinformować Pana, że w zakresie stanowiącym
przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
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