WOJEWODA
ŚLĄSKI

Katowice, dnia 3 stycznia 2019 r.
Nr kontroli ZDIII.9612.1.41.2018

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
1
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I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli:

zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1 i przepisami powiązanymi

Okres objęty kontrolą:

od dnia 5 maja 2017 r. do 15 listopada 2018 r

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli:

art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2 zwanej
w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego „ustawą”
podmiot leczniczy: CLINICAL MEDICAL RESEARCH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (40-139) ul.
Tomasza Kotlarza 6, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą nr księgi 000000191963 oraz numerach: REGON
363813696 i NIP 6342857540, wykonujący działalność leczniczą w
zakładzie leczniczym: CLINICAL MEDICAL RESEARCH KOTLARZA
AMULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, Katowice ul. Tomasza
Kotlarza 6 o nr REGON 36381369600013 pod w/w adresem.

Jednostka kontrolowana:

Kierownik jednostki
kontrolowanej:
Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:

Termin kontroli:

Krzysztof Kielan – Prezes Zarządu, uprawniony do kierowania i
reprezentowania podmiotu leczniczego zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy3
Anna Wilk-Stach inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów –
upoważnienie
nr ZDV.0030.236.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., wydane z upoważnienia
Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w Katowicach;
Teresa Bilewicz-Wyrozumska inspektor wojewódzki – upoważnienie nr
ZDV.0030.237.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., wydane z upoważnienia
Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
14 listopada 2018 r. i 15 listopada 2018 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie
podmiot leczniczy: CLINICAL MEDICAL RESEARCH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (40-139) ul.
Tomasza Kotlarza 6, wykonujący działalność leczniczą w ramach zakładu
leczniczego
CLINICAL
MEDICAL
RESEARCH
KOTLARZA

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
ibidem
3 ibidem
1
2

3

AMULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA pod wyżej wymienionym
adresem, realizujący zadania z każdego obszaru kontroli.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny: Ocena

ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą.
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak
ZDIII.9612.1.41.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. podpisanym przez
Krzysztofa
Kielana
16 grudnia 2018 r. bez zastrzeżeń.

Osoby odpowiedzialne
za wykonywanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:
Krzysztof

Kielan kierownik podmiotu leczniczego odpowiedzialny za
wykonywanie zadań ze wszystkich obszarów kontroli.

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem
ustaleń,
na których zostały oparte
A. Obszar kontroli:
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

zgodność zapisów w rejestrze z prowadzoną działalnością i regulaminem
organizacyjnym
pozytywna pomimo stwierdzonej nieprawidłowości

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny: Kontrolerzy

stwierdzili nieprawidłowość w danym obszarze. Wyposażenie
gabinetu lekarskiego kardiologicznego wykazało, że w podmiocie
leczniczym wykonywane były procedury poboru materiału biologicznego
(krew) oraz inne procedury diagnostyczne bez zgłoszenia odrębnej komórki
organizacyjnej w organie rejestrowym, co stanowiło naruszenie art. 103 i
art. 107 ust. 1 ustawy4 w powiązaniu z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z
dnia
29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych
wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
szczegółowego
trybu
postępowania
w sprawie dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego
rejestru5

B. Obszar kontroli:

zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń
zdrowotnych

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

negatywna

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowość w danym obszarze. Podmiot
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5

tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 325, ze zm.
4

leczniczy w okresie od zadeklarowanej daty rozpoczęcia działalności
leczniczej, to jest od 10 maja 2017 r. do sierpnia 2018 r. nie udzielał
świadczeń zdrowotnych z powodu braku zabezpieczenia kadrowego.
Powyższa sytuacja stanowiła naruszenie dyspozycji zawartej w art. 17 ust.
1 pkt 3)
w związku z art. 107 ustawy6.
C. Obszar kontroli:

stosowanie wyrobów medycznych, wykorzystywanych w procesie
udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych7

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

D. Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie wskazanym w art. 25 ust. 1 pkt
1) ustawy8
negatywna
Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowość w danym obszarze. Podmiot
leczniczy nie posiadał zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych za okres od
zadeklarowanej daty rozpoczęcia działalności leczniczej to jest od 10 maja
2017 r. do 10 maja 2018 r.
Powyższe stanowiło naruszenie warunku prowadzenia działalności
leczniczej wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w związku z art. 25 ust.
2 ustawy9.
Nieprawidłowość ta z uwagi na upływ czasu jest niemożliwa do usunięcia.
Powyższa sytuacja wskazuje, iż osoba uprawniona do reprezentacji
podmiotu leczniczego złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 100
ust. 2 ustawy10 niezgodne z prawdą.

E. Obszar kontroli:
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące
Podstawę do oceny:

dokumentacja organizacyjna podmiotu leczniczego
pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.
Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełniał wymagań art.

tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze zm.
8 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
9 ibidem
10 ibidem
6

7
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24 ust. 1 ustawy11 w zakresie:
ust. 1 pkt 2) zadania podmiotu;
ust. 1 pkt 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z
zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w
jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
ust. 1 pkt 7) organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek
organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych
jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego
funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym,
rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
ust. 1 pkt 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki
oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
ust. 1 pkt 9) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
ustalonej
w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta12.
ust. 1 pkt 10) organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w
przypadku pobierania opłat.
ust. 1 pkt 12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być
zgodnie
z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową
albo całkowita odpłatnością.
W dokumencie zastosowano zamiennie pojęcia „zakład leczniczy” i
„przedsiębiorstwo podmiotu” dodatkowo część informacji wskazanych w
dziale VII „Obowiązki w razie śmierci pacjenta” i w dziale VI „Prawa i
obowiązki pacjentów” dotyczyła zakładu leczniczego udzielającego
świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
których kontrolowany podmiot leczniczy nie udzielał. Dodatkowo
dokument nie posiadał jednoznacznego i uszczegółowionego opisu, ani
nie wskazywał procedur dla zadania podmiotu leczniczego w rodzaju:
prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
Podmiot leczniczy w miejscu ogólnodostępnym nie udostępnił pacjentom
informacji
wskazanych w art. 24 ust. 2 ustawy13.
F. Obszar kontroli:

posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do
wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń
zdrowotnych, wizytacja pomieszczeń zakładu leczniczego

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

G. Obszar kontroli:

dokumentacja medyczna

ibidem
tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.
13 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
11
12
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Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.
Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów poradni kardiologicznej
nie zawierała wymaganych oświadczeń pacjentów, co stanowiło
naruszenie warunków § 8 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9
listopada
2015
r.
w
sprawie
rodzajów,
zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania14.
Stwierdzono brak dokumentacji zbiorczej np. rejestru pacjentów czy
wykonywanych procedur diagnostycznych w Poradni kardiologicznej, co
stanowiło naruszenie § 11 i § 39 pkt 1 do 3 litery od a) do c) rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów,
zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania15.

Zestaw przeciwwstrząsowy Poradni kardiologicznej był niekompletny i
wyposażony
w przeterminowane leki, co stanowiło naruszenie warunków
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w
związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów
leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych
ratujących życie16.
IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny zalecam:

1. Dokonać wpisu w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego komórki
organizacyjnej Gabinet diagnostyczno-zabiegowy celem wykonywania
procedur diagnostycznych oraz poboru materiału biologicznego.
2. Zawierać terminowo i nieprzerwanie przez cały okres prowadzenia
działalności leczniczej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych.
3. Uzupełnić,
skorygować
i
zaktualizować
zapisy
regulaminu
organizacyjnego
zgodnie
z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy17 i uwagami ujętymi w Części III Obszaru
E niniejszego Wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem faktycznej
struktury podmiotu oraz przedstawić kopię dokumentu w organie
kontrolnym.

Dz. U. z 2015 r. poz. 2069
ibidem
16 Dz.U. z 2011 r. Nr 18 poz. 94, ze zm.
17 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
14
15
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4. Udostępnić pacjentom informacje wymagane art. 24 ust. 2 ustawy18 oraz
poinformować organ kontrolny o realizacji powyższego.
5. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną pacjentów zgodnie ze
wskazaniami § 8 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz poinformować organ
kontrolny o realizacji powyższego.
6. Prowadzić dokumentację zbiorczą dla funkcjonujących komórek zgodnie
ze wskazaniami § 11 i § 39 pkt 1 do 3 litery od a) do c) rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania19 oraz
poinformować organ kontrolny o realizacji powyższego.
7. Doposażyć zestaw przeciwwstrząsowy w wymagany sprzęt medyczny i
produkty lecznicze zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które
mogą
być
doraźnie
dostarczane
w
związku
z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów
leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych
ratujących życie20 oraz poinformować o realizacji powyższego.
8. Prowadzić
dokumentację medyczną zgodnie z wytycznymi i
rozporządzeniem do danej dokumentacji medycznej z rozdziałem na
indywidualna i zbiorczą. Należy zastosować przepisy rozporządzenia
odnośnie prowadzenia dokumentacji tj. prowadzić oświadczenia
pacjentów odnośnie udzielania informacji o stanie zdrowia, oświadczenia
o zgodzie na przeprowadzone badania.
V Pouczenie
Oczekuję przedstawienia przez Zarząd Clinical Medical Research Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością :
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie
wykonania zalecenia pokontrolnego nr 1 bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego
realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań,
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie
wykonania pozostałych zaleceń pokontrolnych bądź informacji o działaniach podjętych w celu
ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury
przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy21.
Otrzymuje: Krzysztof Kielan kierownik podmiotu leczniczego Clinical Medical Research Spółka z Ograniczoną

Odpowiedzialnością, Katowice (40-139) ul. Kotlarza 6
Do wiadomości:
1. Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

ibidem
Dz. U. z 2015 r. poz. 2069
20 Dz.U. z 2011 r. Nr 18 poz. 94, ze zm.
21 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
18
19
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2. Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
3. a/a

Z up. Wojewody Śląskiego
Jolanta PietrzakWolny
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia
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