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INFORMACJA O WYKONANIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH
Jednostka kontrolowana: podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą pod nazwą:
OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH - S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Katowicach
(40-760) przy ul. Panewnickiej 65
Wystąpienie pokontrolne znak ZDIII.9612.1.4.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Organ kontrolny wydał 8 zaleceń pokontrolnych. 5 zaleceń wykonano w roku 2018, co
wskazano w informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych znak ZDIII.9612.1.4.2018 z 12
grudnia
2018 r.
Wykonanie
zaleceń:
nr 2, 4 i 6 miało nastąpić w toku kontroli sprawdzającej w roku 2019.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych
1. Zalecenie nr 2 w zakresie naruszenia zapisów art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r.
o działalności leczniczej1, zwanej dalej „ustawą”, odnośnie dokonania zmian wpisu w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu wykreślenia komórek
organizacyjnych, w których nie były udzielane świadczenia zdrowotne, bądź
nawiązania współpracy z osobami o wymaganych kwalifikacjach i spełniającymi
wymagania zdrowotne w celu zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych, zostało
wykonane.
2. Zalecenie nr 4 w zakresie naruszenia zapisów art. 107 ust. 1 ustawy2, odnośnie
dokonania aktualizacji liczby łóżek w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą lub dostosowania stanu faktycznego do wpisanego w powyższym rejestrze
w oddziałach: Oddział ginekologiczno-położniczy, Oddział neonatologiczny, Oddział
okulistyczny, Pododdział okulistyki dziecięcej, zostało wykonane.
3. Zalecenie nr 6 w części dokonania aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. w celu usunięcia
nieprawidłowości stanowiących naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 7) ustawy3,
zostało wykonane.
W związku z wykonaniem wszystkich zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak
ZDIII.9612.1.4.2018
z 15 czerwca 2018 r. odstępuje się od przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w roku 2019.

Katowice, dnia 9 sierpnia 2019 r.
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