Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.
Nr kontroli ZDIII.9612.3.6.2018

WOJEWODA ŚLĄSKI

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 2011r. o działalności leczniczej1 i przepisami powiązanymi.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli:

art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej2 zwanej
w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego „ustawą”3
podmiot leczniczy, działający w osobie fizycznej BEATA
ŚWIERCZEWSKA
z
siedzibą
w Częstochowie(42-209) przy ul. Rudlickiego 8, o numerze rejestru
191809-W-24,
oraz numerze REGON 273235384, zwany dalej również kontrolowanym
podmiotem, wykonującym działalność leczniczą w zakładzie leczniczym
pod nazwą: DENTLANDIA BEATA ŚWIERCZEWSKA, Częstochowa (42209)
ul.
Rudlickiego
8,
o
numerze
REGON 27323538400043.

Jednostka kontrolowana:

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Pani Beata
Świerczewska, która w rozumieniu ustawy4, która w rozumieniu ustawy z
dnia
15
kwietnia
2011r.
5
o działalności leczniczej pełni funkcję kierownika podmiotu leczniczego.

Izabela Taranek inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów upoważnienie
nr ZDV.0030.66.2018 z dnia 28 marca 2018 r., wydanego z upoważnienia
Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w Katowicach,
Przemysław Jagusiak inspektor wojewódzki – upoważnienie nr
ZDV.0030.67.2018 z dnia 28 marca 2018 r., wydanego z upoważnienia

tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.
ibidem
3 ibidem
4 ibidem
5ibidem
1

2

3

Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
Termin kontroli:

w dniu 11 kwietnia 2018 r. oraz w dniu 13 kwietnia 2018 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

podmiot leczniczy, działający w osobie fizycznej BEATA
ŚWIERCZEWSKA
z
siedzibą
w Częstochowie (42-209) przy ul. Rudlickiego 8, o numerze rejestru
191809-W-24,
wykonującym działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą:
DENTLANDIA BEATA ŚWIERCZEWSKA, Częstochowa (42-209) ul.
Rudlickiego 8, wykonujący 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.9612.3.6.2018 który został dostarczony osobiście przez
kontrolującego
w
dniu
8 maja 2018 r. pod adres siedziby kontrolowanego podmiotu przy ul.
Rudlickiego
8
w Częstochowie. Kontrolowany podmiot nie odesłał do organu kontrolnego
egzemplarza nr 2 protokołu kontroli. W dniu 6 czerwca 2018 r. został
przesłany monit dotyczący zwrotu egzemplarza nr 2 protokołu kontroli
wraz z informacją, iż brak podpisania i odesłania protokołu kontroli nie
wstrzymuje dalszych czynności kontrolnych.

Osoba odpowiedzialna
za wykonywanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:

Pani Beata Świerczewska - kierownik kontrolowanego podmiotu
odpowiedzialna
za wykonywanie zadań ze wszystkich obszarów kontroli.
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III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem
ustaleń,
na których zostały oparte
A. Obszar kontroli:

zgodność zapisów w statucie, regulaminie organizacyjnym i rejestrze z
prowadzoną działalnością

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Stan faktyczny zastany w czasie kontroli w zakresie organizacji
wewnętrznej był niezgodny z zapisami księgi rejestrowej kontrolowanego
podmiotu prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego o numerze 191809:
podmiot kontrolowany nie udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, pomimo zgłoszenia takich świadczeń na podstawie
kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 Rentgenodiagnostyka
we wpisie rejestrowym dla komórki organizacyjnej Poradni
stomatologicznej w Częstochowie przy ul. Rudlickiego 8; nie wskazano
pełnego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni
stomatologicznej zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Rudlickiego 8:
HC.1.3.2 Leczenie stomatologiczne 72 Chirurgia stomatologiczna
HC.1.3.2 Leczenie stomatologiczne 74 Periodontologia
HC.1.3.2 Leczenie stomatologiczne 75 Protetyka stomatologiczna
HC.1.3.2 Leczenie stomatologiczne 76 Stomatologia dziecięca;
nie zgłoszono do rejestru komórki organizacyjnej, w której podmiot
kontrolowany udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny
estetycznej.
Powyżej wskazane nieprawidłowość stanowiły naruszenie art. 100 ust. 1
pkt
5)
6
w powiązaniu art. 107 ust. 1 ustawy .
Ponadto kontrolowany podmiot nie zgłosił strony internetowej
http://gabinetdentlandia.pl, prowadzonej dla podmiotu leczniczego, do
organu rejestrowego.
Powyższe stanowiło naruszenie § 5 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra
Zdrowia
z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego
zakresu
danych
objętych
wpisem
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz

6tekst

jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.
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szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów,
zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru7
B. Obszar kontroli:

stosowanie wyrobów medycznych, wykorzystywanych w procesie
udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych8

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Kontrolowany podmiot posiadał dokumentację wyrobów medycznych
wykorzystywanych
w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych w
postaci wykonanych przeglądów technicznych wymaganych na podstawie
art.
17
ust.
1
pkt
2)
ustawy9
w
powiązaniu
z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych10.

C. Obszar kontroli:

zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń
zdrowotnych.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających
spełnienie wymagań zdrowotnych dla lekarza dentysty wskazanego na
stronie 9 protokołu kontroli znak: ZDIII.9612.3.6.2018.
Powyżej wskazana nieprawidłowość stanowiła naruszenie art. 17 ust. 1
pkt. 3 ustawy11.
Dla osoby zatrudnionej w podmiocie kontrolowanym na stanowisku
pomocy dentystycznej (wskazanej na stronie 10 protokołu kontroli znak:
ZDIII.9612.3.6.2018) okazano umowę
o pracę oraz zaświadczenie
lekarskie ze wskazanym rodzajem umówionej pracy: asystent.
Powyższe stanowiło naruszenie § 2 ust. 2 wraz z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a) oraz
lit. i) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996

7

tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 325 ze zm.
tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.
9 tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.
10 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.
11tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.
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r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika12.
D. Obszar kontroli:

spełnienie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej
obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze;
kontrolowany podmiot spełniał warunki art. 25 ust. 1 pkt. 1) ustawy13.

E. Obszar kontroli:

dokumentacja organizacyjna podmiotu leczniczego

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń
zdrowotnych przez kontrolowany podmiot, nieuregulowane w ustawie14
określał regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego z 11 kwietnia 2018
r. nadany przez kierownika kontrolowanego podmiotu Panią Beatę
Świerczewską. Regulamin organizacyjny został sporządzony niezgodnie
z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy15 w niżej ujętym zakresie:
 pkt 1), błędnie wskazano nazwę podmiotu leczniczego (§ 2 regulaminu
organizacyjnego);
 pkt 3), błędnie wskazano strukturę organizacyjną zakładu leczniczego
(§ 4 pkt. regulaminu organizacyjnego nie wskazano poradni
stomatologicznej
przy
ul. Mykanowskiej 15A w Kościelcu);
 pkt 4), błędnie wskazano zakres udzielanych świadczeń w ramach
poradni stomatologicznej: wskazano, że wykonywane są świadczenia z
zakresu
ortodoncji
(§ 5 pkt. 2 regulaminu organizacyjnego);

12tekst

jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 894
tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.
14ibidem
15tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.
13
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 pkt 5), nie wskazano wszystkich miejsc udzielania świadczeń
zdrowotnych (§ 5 pkt. 1 regulaminu organizacyjnego);
 pkt 7), nie wskazano zadań poszczególnych komórek organizacyjnych
zakładu leczniczego (§ 3 pkt. 2 regulaminu organizacyjnego, wskazano
ogólne zadania podmiotu leczniczego);
 pkt 9), nie wskazano wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji
medycznej
w formie kopii, odpisu i wyciągu ustalonej w sposób określony w art. 28
ust.
4
ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta16;
 pkt 10), nie wskazano organizacji procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych
w przypadku pobierania opłat;
 pkt 12), nie wskazano wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które
mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi,
udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.
W okresie kontrolowanym tj. od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 11
kwietnia 2018 r. kontrolowany podmiot nie posiadał opracowanego
regulaminu organizacyjnego.
Powyższe stanowiło naruszenie art. 23 ustawy17.
Na obecnym etapie nie jest możliwe usunięcie wykazanej
nieprawidłowości.
Na
stronie
internetowej
kontrolowanego
podmiotu
http://gabinetdentlandia.pl w ogólnych informacjach dla pacjenta
stwierdzono
naruszenie
art.
24
ust.
2
w
powiązaniu
z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy18 w zakresie braku informacji: o bezpłatnym
udostępnianiu dokumentacji medycznej (kopia, odpis, wyciąg).
Stwierdzono
również
informację
o odpłatnym wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych, która była niezgodna
ze stanem faktycznym.
Wskazane informacje dodatkowo posiadały cechy reklamy, co stanowiło
naruszenie
art. 14 ustawy19.

F. Obszar kontroli:

wizytacja pomieszczeń zakładu leczniczego oraz sprawdzenie
zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację

16

ibidem
ibidem
18ibidem
19 ibidem
17

8

medyczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób
nieupoważnionych.
Ocena cząstkowa

pozytywna.

do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

podstawę do oceny:

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne
Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Dokonać
stosownych
zmian
w
regulaminie
organizacyjnym
kontrolowanego
podmiotu,
tak aby odpowiadał stanowi faktycznemu jego działania i spełniał warunki
art. 24 ust. 1 ustawy20 oraz przedłożyć uwierzytelnioną kopię aneksu lub
tekst jednolity dokumentu organowi kontrolującemu.
2. Dokonać zmian w księdze rejestrowe kontrolowanego podmiotu, poprzez
wykreślenie
z Poradni stomatologicznej kodu resortowego
funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 Rentgenodiagnostyka, wskazanie
pełnego
zakresu
udzielanych
świadczeń
zdrowotnych
w ramach Poradni stomatologicznej zlokalizowanej w Częstochowie przy
ul. Rudlickiego 8, wpisanie komórki organizacyjnej w której udzielane są
świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej oraz wpisanie
adresu strony internetowej http://gabinetdentlandia.pl.
3. Pozyskać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych
dla lekarza dentysty i pomocy dentystycznej wskazanych w protokole
kontroli znak: ZDIII.9612.3.6.2018 na stronie 9 i 10 oraz dokonać
stosownych zmian w umowie o pracę osoby wskazanej w protokole
kontroli znak: ZDIII.9612.3.6.2018 na stronie 10 ze wskazaniem
faktycznego rodzaju wykonywanej pracy: pomoc dentystyczna.
Uwierzytelnioną kopię dokumentacji należy okazać organowi
kontrolującemu.
4. Dokonać zmian na stronie internetowej http://gabinetdentlandia.pl,
poprzez zapewnienie aktualnych informacji o bezpłatnym udostępnianiu
dokumentacji medycznej (kopia, odpis, wyciąg). Należy również zapewnić
pełną informację o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, zgodną
z zapisami księgi rejestrowej i stanem faktycznym oraz usunąć treść
i formę posiadającą cechy reklamy.

20

tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.
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V. Pouczenie
Oczekuję przedstawienia przez Panią Beatę Świerczewską kierownika kontrolowanego
podmiotu
z
siedzibą
w Częstochowie przy ul. Rudlickiego 8:
- w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie
wykonania zalecenia
numer 2 bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji
lub przyczynach niepodjęcia takich działań,
- w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie
wykonania pozostałych zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub
przyczynach niepodjęcia takich działań.
Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować może wszczęciem procedury
przewidzianej
w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy21.
Do wiadomości:
1.
2.
3.

Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
a/a.

Z up. Wojewody Śląskiego
Jolanta Czaplińska - Jaszczurowska
Dyrektor Wydziału
Zdrowia

21 tekst

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.
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