WOJEWODA ŚLĄSKI
Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2019 r.
Nr Kontroli
ZDIII.9612.2.23.2018

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
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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 19 maja 2018 r. do dnia 18 stycznia 2019 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 niebędący przedsiębiorcą: Beskidzki
Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu z siedzibą w Jaworzu (43-384) przy ul. Słonecznej 833,
wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą Wojewody Śląskiego pod numerem 13990-W-24;
o numerach KRS 0000179093, REGON 000297603 oraz NIP
9371494573, wykonujący działalność leczniczą w zakładach
leczniczych o nazwie SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Jaworzu
(43-384) przy ul. Słonecznej 83, numerze REGON
00029760300040
oraz
AMBULATORYJNA
OPIEKA
ZDROWOTNA
w Jaworzu (43-384) przy ul. Słonecznej
83, numerze REGON 00029760300058

Jednostka kontrolowana:

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:

Dr n. med. Grażyna Habdas – Dyrektor Beskidzkiego Zespołu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w
Jaworzu, odpowiedziana za zarządzanie podmiotem leczniczym
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy4.
Anna Paprot inspektor wojewódzki kierownik zespołu kontrolerów
- upoważnienie Nr ZDV.0030.250.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
wydane
z upoważnienia Wojewody Śląskiego
przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach,
Joanna Sekta inspektor wojewódzki członek zespołu kontrolerów
- upoważnienie Nr ZDV.0030.251.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
wydane z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Zastępcę
Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach.

1

tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
ibidem
3 zwany w dalszej części wystąpienia również „podmiotem leczniczym”
4 tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
2
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Termin kontroli:

od dnia 20 grudnia 2018 r. do dnia 18 stycznia 2019 r., z przerwą
w dniach
od 21 grudnia 2018 r. do 2 stycznia
2019 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:

Wykonanie zadań
pozytywnie

w

kontrolowanym

zakresie

oceniono

Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:
podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą: Beskidzki Zespół

Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w
Jaworzu (43-384) przy
ul. Słonecznej 83,
wykonujący działalność leczniczą w zakładach leczniczych
o nazwie SZPITAL SPECJALISTYCZNY oraz AMBULATORYJNA
OPIEKA ZDROWOTNA, 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.9612.2.23.2018 podpisanym przez Dyrektora podmiotu
leczniczego
dr n. med. Grażynę Habdas w dniu
1 lutego 2019 r., bez zastrzeżeń.
Osoby odpowiedzialne
za wykonywanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku
stwierdzonych
nieprawidłowości:
Dyrektor podmiotu leczniczego dr n. med. Grażyna Habdas,

odpowiedzialna 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 statucie, regulaminie organizacyjnym i
rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z
prowadzoną działalnością
pozytywna pomimo stwierdzonego uchybienia

Ustalenia, stanowiące
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podstawę do oceny:

Stwierdzono formalną niezgodność pomiędzy wpisami w księdze
rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego, zapisami
regulaminu organizacyjnego
i ustalonym w trakcie
kontroli stanem faktycznym odnośnie struktury organizacyjnej.
Pracownia
analityczna
oznaczona
kodem
resortowym
charakteryzującym specjalność komórki – 7100 medyczne
laboratorium diagnostyczne (laboratorium) została wpisana w
księdze rejestrowej podmiotu leczniczego wyłącznie jako komórka
organizacyjna.
Powyższe spowodowało naruszenie art. 17 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej5, według
którego laboratorium jest zakładem leczniczym podmiotu
leczniczego, może być także jednostką organizacyjną zakładu
leczniczego podmiotu leczniczego.
Uznając że podmiot leczniczy zgodnie z warunkiem art. 19 ust. 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej6
poprawnie zgłosił Pracownię analityczną do ewidencji
medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez
Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych7, a ponadto
laboratorium to spełniało warunki szczególne, w tym określone
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w
sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne
laboratorium diagnostyczne8, błędne umiejscowienie
w
strukturze organizacyjnej Pracowni analitycznej (laboratorium)
jako komórki organizacyjnej, zamiast zakładu leczniczego bądź
jednostki organizacyjnej ocenione zostaje za uchybienie formalne
nie mające wpływu na wykonywaną działalność leczniczą i jakość
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pozostałe zakłady
lecznicze, jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne zostały
przez podmiot leczniczy umiejscowione strukturalnie prawidłowo i
właściwie zgłoszone do organu rejestrowego.

B. Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

zabezpieczenie kadrowe
świadczeń zdrowotnych

zgodnie

z

profilem

udzielanych

pozytywna

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny: Kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.
C. Obszar kontroli:

wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania
świadczeń zdrowotnych

5

tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2245, ze zm.
ibidem
7 laboratorium zostało wprowadzone do ewidencji dla województwa śląskiego z dniem 20 października 2006 r.
pod numerem 2627
8 Dz.U. z 2004 r. Nr 43 poz. 408, ze zm.
6
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Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny: Kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.
D. Obszar kontroli:

dokumentacja organizacyjna podmiotu leczniczego

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny: Kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.
E. Obszar kontroli:

przestrzeganie obowiązku podawania do wiadomości pacjentów
informacji wskazanych w art. 24 ust. 2 ustawy9 oraz w art. 11
ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta10

Ocena cząstkowa
do danego obszaru: pozytywna
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny: Kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne
Uwagi:

Uwzględniając wymóg określony w § 15 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze
w
podmiocie
leczniczym
niebędącym
11
przedsiębiorcą , podmiot leczniczy winien pisemnie informować
o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie.

Dokonać zmiany wpisu w księdze rejestrowej podmiotu
leczniczego polegającej na wyodrębnieniu laboratorium jako
zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub jako jednostki
organizacyjnej zakładu leczniczego, w którego strukturze będzie
występowała komórka organizacyjna o nazwie „pracownia
analityczna”. Dokonując aktualizacji regulaminu organizacyjnego
podmiotu leczniczego powyższa zmiana winna zostać ujęta w jego
zapisach.
Podstawę prawną stanowi art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej12 w powiązaniu

Zalecenie pokontrolne:

9

tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1318, ze zm.
11 tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 393
12 tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2245, ze zm.
10
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z art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy13.
V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez podmiot leczniczy w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia
pokontrolnego i uwagi, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub
przyczynach niepodjęcia takich działań.
Niezastosowanie się do zalecenia pokontrolnego może skutkować wszczęciem
procedury
przewidzianej
14
w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy .
Z up. Wojewody Śląskiego
Jolanta Pietrzak-Wolny
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia

Otrzymuje:
Dr n. med. Grażyna Habdas – Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w
Jaworzu (43-384)
ul. Słoneczna 83
Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Śląskiego (40-037) Katowice, ul. Ligonia 46
2. Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3. Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4. a/a

13
14

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