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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 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) przeprowadzona
została kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej
Błotnicy (dalej SPZOZ), mieszczącym się w Starej Błotnicy 9.
Tematyka kontroli obejmowała wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży i połogu w poradniach dla kobiet.
Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 26 lutego 2015 r., przekazuję Panu niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
W trakcie kontroli ustalono, że w SPZOZ świadczenia zdrowotne z zakresu opieki
okołoporodowej udzielane były przez położną środowiskowo-rodzinną podstawowej opieki

zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Położna zapewniała
realizację świadczeń opieki medycznej kobietom w okresie połogu oraz noworodkom poprzez:
wykonywanie badań kontrolnych, realizację wizyt patronażowych oraz propagowanie zdrowego
stylu życia, z uwzględnieniem zagadnień związanych z karmieniem piersią i rodzicielstwem,
zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (dalej rozporządzenie w sprawie
standardów opieki okołoporodowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1100). W dokumentacji podmiotu
leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie
zatrudnionej położnej oraz ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
rodzinnego dla położnych.
Opieka poporodowa sprawowana była przez położną w miejscu zamieszkania lub pobytu
położnicy. Opieką patronażową objętych zostało 48 położnic i 49 noworodków. Położna
środowiskowo-rodzinna wykonywała od 4 do 6 wizyt patronażowych, w czasie których oceniała
stan zdrowia położnicy, relacje w rodzinie, warunki socjalno-bytowe oraz udzielała instruktażu
na temat opieki nad noworodkiem, technik kąpieli, pielęgnacji skóry i kikuta pępowiny, a także
motywowała do karmienia naturalnego i pomagała w rozwiązywaniu problemów związanych
z laktacją. Położna informowała również matkę o potrzebie odbycia wizyty kontrolnej u lekarza
ginekologa w 6. tygodniu połogu oraz o konieczności zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia
ochronne i badania profilaktyczne. 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.).
W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1.

Niezgodność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zgłoszonej
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym. Ustalono,
że w SPZOZ nie funkcjonowała Poradnia ginekologiczno-położnicza. Takim działaniem
naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

2.

Nieprzekazanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 14 stycznia 2015 r., potwierdzającego
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zawarcie umowy ubezpieczenia, co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności
leczniczej.
Jak ustalono na podstawie treści księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, podmiot przekazał
do organu prowadzącego rejestr dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia
14 stycznia 2015 r. oraz zgłosił zakończenie działalności Poradni ginekologiczno-położniczej
z dniem 31 grudnia 2014 r.
W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych
w przedmiotowych zakresach.
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