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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 problemowa w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Stowarzyszenie
MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Głoskowie (dalej Ośrodek
MONAR), mieszczącym się w Głoskowie.
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 30 czerwca 2015 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie
pokontrolne.
W trakcie kontroli stwierdzono, że Ośrodek Monar dysponował 40 łóżkami – jak ustalono
w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Regulamin organizacyjny zawierał wszystkie
elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pomieszczenia placówki,

w szczególności pokoje łóżkowe pacjentów, pokój badań lekarskich oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, 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). Podmiot posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
W dokumentacji Ośrodka MONAR zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania
zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej oraz pielęgniarki. W kontrolowanej 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.).
W Ośrodku MONAR udzielane były całodobowe, stacjonarne świadczenia zdrowotne
w zakresie leczenia uzależnień, które realizowane były poprzez psychoterapię indywidualną
i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W placówce prowadzone były działania
w celu wyeliminowania przyczyn uzależnień oraz ukierunkowane w szczególności na zdobywanie
umiejętności świadomego życia, mierzenia się z problemami, emocjonalnego i intelektualnego
angażowania się w pracę i życie społeczne. Ośrodek podjął współpracę z placówkami
oświatowymi, w wyniku której pacjenci mogli kontynuować naukę na poziomie gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.

Podsumowując powyższe ustalenia, pragnę poinformować Panią, że w zakresie stanowiącym
przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
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