Informacja o wynikach kontroli prawidłowości
w podmiocie leczniczym NEURON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.
Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego NEURON Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, 85-799 Bydgoszcz, ul. Obrońców Helu 4. Okres objęty kontrolą: stan
faktyczny w dniu kontroli.
Przedmiot kontroli: Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej
działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).
Czas przeprowadzenia kontroli: 21 i 23.11.2017 r.
Ustalenia kontroli:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym
w księdze rejestrowej Nr 000000137256 oraz regulaminie organizacyjnym, gdyż poza rejestracją
pozostaje funkcjonująca poradnia udzielająca porad z zakresu fizjoterapii (wykonywane są zabiegi
fizykoterapii i hydroterapii), która jest zlokalizowana w Małym Gacnie 6. Powyższe stanowi
naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą,
wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany
danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, podmiot posiada pomieszczenia,
w których udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22
tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej
oraz zakresu
udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał
umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią
zawarto na okres od 24.05.2017 r. do 23.05.2018 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
Podmiot leczniczy posiada „Regulamin porządkowy” ustalony dla zakładu leczniczego
zlokalizowanego w Małym Gacnie oraz „Regulamin organizacyjny” ustalony dla zakładu
leczniczego zlokalizowanego w Bydgoszczy. Poza niewłaściwą nazwą jednego z nich oraz faktu,
iż zamiast jednego regulaminu dla całego podmiotu, kierownik ustalił dwa (na każdy zakład
leczniczy), nie zawierają one również wszystkich elementów wynikających art. 24 ust. 1
ww. ustawy o działalności leczniczej i wymaga uaktualnienia i korekty.
Podmiot nie posiadał w dniu kontroli paszportów technicznych dla posiadanych na wyposażeniu:
stołów rehabilitacyjnych (z regulacją elektryczną), jednego LOKOMATU, lampy bakteriobójczej,
lampy Solux, Egoszkieletu EKSO, rezonansu stochastycznego, co jest niezgodne z zapisami art. 90
ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211
z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną
(paszporty techniczne).
Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) w pomieszczeniach zakładów
leczniczych, w miejscu ogólnodostępnym, została umieszczona informacja o przysługujących
prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia udzielanie
świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inny mający
zastosowanie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz spełniające wymagania zdrowotne
określone w odrębnych przepisach.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami.
Wnioski dotyczące doskonalenia:
1) złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący wpis funkcjonującej w Małym Gacnie, a nie wykazanej
w księdze rejestrowej Podmiotu, komórki organizacyjnej prowadzącej działalność z zakresu
fizjoterapii,
Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej:
www.rpwdl.csioz.gov.pl
2) opracować oraz nadać podmiotowi leczniczemu regulamin organizacyjny w oparciu o przepisy
ustawy o działalności leczniczej i obejmujący elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ww. ustawy,
3) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną uwzględniające terminy
wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania,
przeglądów, regulacji, kalibracji sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz określające
terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji,
kalibracji,
wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
Dyrektor
Wydziału Zdrowia –
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego
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