
Protok6l
z kontroli przeprowadzonej w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Oddzial w Rawie Mazowieckiej, Ul. Warszawska 14
w dniach od 17.11.2015 do 20.11.2015 r.

l. Podstawa prawna kontroli

$ 4 ust. 1 Umowy dzier2awy Nr 210/2013 z dnia lS listopada 2013 roku.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej
AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie Mazowieckiej Ul. Warszawska 14,
96-200 Rawa Mazowiecka.

3. Cel kontroli
Pzeprowadzenie kontroli dzialalnoSci AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie

Mazowieckiej,  za okres od 01.01.2015 roku do 30.10.2015 roku, w zakresie real izacj i  Umowy
dzieiawy Nr 2'10120'13 z dnia 15 listopada 2013 roku.

4. Zakres kontroli
Zakres kontroli obejmowal:

1) zakres i rodzl udzielanych Swiadczeri zdrowotnych;
, 2) dostepnoS6 do Swiadczen zdrowotnych;

3) prawidlowos6 gospodarowania dzier2awionym mieniem;
4) realizaqa harmonogramu pzeprowadzenia inwestycji w zakresie budowy

i rozbudowy Szpitala Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

5. Okres objety kontrolE
Od 01.01 .  2015 do  30 .10 .2015 roku .

6. Termin imiejsce przeprowadzenia kontroli
Kontrola zostala przeprowadzona w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie
Mazowieckiej,  ul.  Warszawska l4wdniach od 17.11.2015 roku do 20.11.2015 roku.

7. Zesp6l przeprowadzajqcy kontrole
1) Andzej Latek- Dyrektor Wydzialu Polityki Spotecznej Starostwa Powiatowego w Rawie

Mazowieckiej - kierownik Zespolu przeprowadzajqcego kontrolg;
2) Urszula Ptzerwa - Kierownik Oddzialu Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Wydziale Polityki

Spolecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej -
kontrolujqcy;

3) Anna Solecka - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej- kontrolujqcy.

8. Osoby udzielajqce informacji w trakcie kontroli
1) Maciej Juszczyk - Dyrektor AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie

Mazowieckiej,
2) Malgorzata Leszczyriska -Naczelna Pielggniarek,
3) Bogumila Witek, El2bieta Chustecka, Barbara Chojnacka, Mariola Cyniak i Agnieszka

Starczewska - Oddzialowe oddzial6w szpitalnych i lzby pzyjgc,
4) Ewa Tomaszewska - Starszy specjalista w Dzjale Statystyki i Organizacji Uslug

Medycznych.
5) Elzbieta Golka - starszy referent ds. gospodarczych,
6) Alina Wagacz - starszy referent ds. gospodarczych,
7) Luqa Dybala - starszy referent Dzialu Kadr.
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9. Informacje o podmiocie
AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibqw Rykach ul.  Zytnia 23,08-500 Ryki zwana

dalej ,,Sp6tkq' wpisana jest do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 0000460523
(zalqcznik nr 1 do protokolu) przez Sad Rejonowy Lublin-Wsch6d w Lublinie z siedzibq
w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, REGON 061547142, NIP
9462643671. Sp6lka jest podmiotem leczniczym, w rozumieniu aft. 4, ust 1, pkt l ustawy z dnia '15

kwietnia 201 1 roku o dzialalnofci leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 z po2n. zm.),
prowadzEcym dzialalnoSd leczniczq. Zgodnie z wpisem w KRS Sp6lka posiada Oddzial w Rawie
Mazowieckiej, dztalajqcy pod firmq ,,AMG Centrum Medyczne Sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialno5ciq Oddzial w Rawie Mazowieckiej", ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa
Mazowiecka, w kt6rym prowadzi dzialalno56 leczniczq w rodzaju stacjonarne i calodobowe
Swiadczenia zdrowotne szpitalne i ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne.
Powy2szq dzialalnosc Sp6lka prowadzi w obiektach wydzierzawionych, na podstawie Umowy
dzier2awy Nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zwanq dalej ,, Umowq Dzierzawy", od
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Wlascicielem
tych nieruchomo5ci jest Powiat Rawski.

Podmiot leczniczy,,AMG Centrum Medyczne Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq
Oddzial w Rawie Mazowieckiej", zwany dalej ,,Zakladem" prowadzi dzialalno66 leczniczq
w nastgpujqcych przedsiQbiorstwach:
1) Szpital im. Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14;
2) Dzial Ratownictwa Medycznego w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawskal4;
3) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej, ul. NiepodlegloSci 8,
wpisanych do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosc lecznicz4 prowadzonego przez
Wojewodg Lubelskiego pod numerem 000000157293 (zalqcznik nr 2 do protok6lu).
W struktury organlzacyjne Szpital im. Swiptego Ducha w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14
wchodzi:

a) Oddzialchirurgiczny,
b) Oddzialpediatryczny,
c) Oddzial chor6b wewngtrznych.
d) Oddzial poloZniczo-ginekologiczno-noworodkowy,
e) Oddziat gru2licy i chor6b pfuc,
0 lzba przyje6 (z salq obserwacyjnq),
g) Blok operacyjny (dwie sale),
h) Dzial anestezjologii,
i) Laboratorium Centralne w sklad kt6rego wchodzi laboratorium analityczne i bank krwi,
j) Pracownia ekg,
k) Pracownia usg,
l) Pracownia gastroskopii,
m) Pracownia kolonoskoD...
n) Pracowniahistopatologi i .
o) Pracownia bronchoskopii .
p) Pracowniaspirometri i ,
q) Pracowniaalergologi i ,
r) Pracownia diagnostyki obrazowej -rtg,
s) Pracownia tomografii komputerowej,
t) Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej,
u) Apteka szpitalna,
v) Ch{odnia.

W struktury organizacyjne Dzialu Ratownictwa Medycznego w Rawie Mazowieckiej, ul.
Warszawska'14 wchodzi:

a) Dyspozyiornia medyczna,
b) Zesp6l Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny z miejscem wyczekiwania w Rawie

Mazowieckiej,
c) Zesp6f Ratownictwa Medycznego Podstawowy z miejscem wyczekiwania w Bialej

Rawskiei.
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d) Zesp6l Ratownictwa Medycznego Podstawowy z miejscem wyczekiwania w Gluchowie,
e) Zesp6l transportu sanitarnego.

W skuktury organizacyjne Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej, ul.
NiepodlegloSci 8 wchodzi:

a) Poradnia okulistyczna dla dzieci,
b) Poradnia okulistyczna dla doroslych,
c) Poradnia ortopedyczna,
d) Poradnia odwykowa oraz zapobiegania izwalczania uzaleznien,
e) Poradnia gru2licy i chor6b p{uc - zlokalizowana przy ul. Warszawskiej 14,
f) Poradnia onkologiczna,
g) Poradnia leczenia b6lu,
h) Pracownia rtg,
i) Poradnia ginekologiczno-polo2n icza (brak kontraktu z NFZ) -utworzona przez Sp6{ke,
j) Poradnia neurologiczna ( brak kontraktu z NFZ)-utworzona przez Sp6lkq.
DzialalnoSc Zakladu reguluje ,, Regulamin organizacyjny AMG Cenlrum Medyczne Sp.

z o.o. Oddzial w Rawie Mazowieckiej" wprowadzony do stosowania Zatzqdzeniem Dyrektora Nr
5212014 z dnia 12.09.2014 roku i zmieniony Zarzqdzeniem nr 7 z dnia 27.O2.2O15 roku zwanym
dalej ,, Regulaminem" ( zafqcznik nr 3 do protok6lu ).

Dyrektorem Zakladu jest dr n. med. Maciej Juszczyk, Dyrektorem ds. lecznictwa lek. med.
Jerzy Szebla, Naczelnq Pielggniarek mgr Malgozata Leszczyfrska.

10. Wykonanie zapisu g 3 pkt I Umowy dzier2awy
10.1 Zakres i rodzaj udzielanych 6wiadczefi zdrowotnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, ze Sp6lka zapewnia, w wydzierzawionych
obiektach, ciqglo56 udzielania Swiadczeri zdrowotnych w rodzaju iw zakresach, zgodnych
z przejQtymi zdniem 01.01.2014 roku od Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Rawie. Mazowieckiej. Wpisy w ksiQdze rejestrowej podmiot6w wykonujqcych dzialalno6d
leczniczq oraz w Regulaminie Organizacyjny Zakladu odzwierciedlajq kom6rki organizacyjne
realizujqce przejQty rodzaj i zakres Swiadczei zdrowotnych. O realizacji uslug zdrowotnych
Swiadczy r6wnie2 sprawozdanie z dzialalno6ci poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych za
okres od 01.01.2015 roku do 30.10.2015 roku ( zalqczniki nr 4-9 do protok6lu).

Sp6lka realizuje Swiadczenia zdrowotne poptzez wlasne kom6rki organizacyjne lub
przekazujqc do realizacji podmiotom zewnetznym. Podmiotom zewnetznym przekazano do
realizaqi Swiadczenia:

1) w zakresie diagnostyki laboratoryjnej - firmie Diagnostyka Sp. z o.o. z siedziba
w Krakowie. Firma ta realizuje Swiadczenia w przedmiotowym zakresie od 28.02.2015
roku. WczeSniej uslugi te realizowala Firma ,,ALAB" Laboratoria Sp. z o.o. z siedziba
w Warszawie,

2) w zakresie pzyjmowania, pzechowywania i wydawania zwlok os6b zmarlych w Szpitalu
firmie Zaklad Anatomii Patologicznej Sondka w Rawie Mazowieckiej. Firma pzejgla
realizacje Swiadczei od 10.Q7 .2014 r.,

3) w zakresie transportu sanitarnego firmie NZOZ ,,Nek-Med." S.J Nek Noori z Rawy
Mazowieckiej. Firma przejgla realizacje Swiadczeh od dnia 01.04.2015 roku,

4) w zakresie przeprowadzania badan histopatologicznych firmie ,,Gabinet cytologii
i hipoterapii - Agnieszka Olszak" z l-odzi od dnia 01 .05.201 5 roku.

W zakresie realizaqi Swiadczeri zdrowotnych z ratownictwa medycznego Zaklad zrezygnowal
z wlasnych ambulans6w sanitarnych, bqdqcych na wyposazeniu zespol6w ratownictwa
medycznego i w to miejsce wynajql ambulanse sanitarne od firmy NZOZ lZl-MED. s.c z siedzibq
w Bialobzegach. Firma Swiadczy uslugi od 30.01.2015 roku. DzierZawione przez Sp6lkg
ambulanse sanitarne zostaly zwr6cone SPZOZ na podstawie porozumienia zawartego w dniu
26.03.2015 roku pomiedzy AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie Mazowieckiej
a Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej( zalqcznik nr 10
do protok6lu). Zaklad protok6lem zdawczo-odbiorczym z dnia 08.04.2015 roku
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( zalqcznik nr 11 do protok6lu) dokonal zwrotu 5 ambulans6w sanitarnych, dziezawionych na
podstawie Umowy Dzier2awy.
Nie wniesiono zastze2eh w badanym obszarze.

'l 0.2. Dostgpno56 do Swiadczef zdrowotnych
W toku kontroli Zesp6l kontrolujqcy ustalil, Ze dostgpno66 do Swiadczei zdrowotnych

realizowanych, zar6wno przez poszczegolne poradnie i oddzialy szpitalne, wchodzqce w struktury
organizacyjne AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie Mazowieckiej, jak i podmioty
zewnetrzne nie zostala ograniczona.

PodjQte zostaly natomiast dzialania na zecz rczszezenia zakresu udzielanych Swiadczeh
zdrowotnych. Od | 2015 t. Zaklad utworzyl poradniq K, kt6ra mimo, 2e nie posiadala umowy
z NFZ, Swiadczyla uslugi nieodplatnie dla wszystkich pacjentek. Od Vll 2015 roku poradnia nie
Swiadczy uslug z uwagi na brak lekazy. Od stycznia 2014 roku uruchomiona zostala r6wnie2
poradnia neurologiczna, w ramach, kt6rej lekarz neurolog Swiadczy uslugi konsultacyjne dla
pacjent6w lecz4cych siq w Szpitalu i w poradniach specjalistycznych, prowadzonych przez
Sp6lkq. Poradnia nie posiada kontraktu z NFZ.

Od 1 Xl 2015 roku Szpital, w ramach umowy z NFZ, Swiadczy uslugi w zakresie
wykonywania badan kolonoskopii dla pacjent6w ambulatoryjnych. Do 30 X 2015 roku badania te
wykonywane byly tylko pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu.

Od 'lXll 2015 roku planowane jest otwarcie poradni chirurgicznej, kt6ra mie5ci6 sie bedzie
w budynku Dzialu Ratownictwa Medycznego pzy ul. Warszawskiej 14. Poradnia ta do czasu
uzyskania kontraktu z NFZ bgdzie Swiadczyla uslugi odplatnie. Od lXll 2015 roku planowane jest
r6wniez przeniesienie, do wy2ej wymienionego budynku, poradni ortopedycznej, funkcjonujqcej
obecnie przy ul. Niepodleglo5ci 8.

Dyrekcja Szpitala poczynila r6wnie2 starania w zakresie uruchomienia, od listopada 2015
roku poradni geriatrycznej. Jednak trudno5ci w pozyskaniu lekarza geriatry uniemo2liwily zlo2enie
oferty w NFZ na realizacje tych Swiadczen.

W trakcie trwania czynno6ci kontrolnych ustalono, 2e ograniczona zostala dostgpnoS6 do
Swiadczeh zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej tj. do bada6 rtg dla pacjent6w
ambulatoryjnych. Od czerwca 2015 roku badaf rtg nie wykonuje pracownia zlokalizowana
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej pzy ul. Niepodleglo6ci 8.
ZwyjaSnie6 udzielonych przez Dyreklora wynika, ze przyczynq takiego stanu sebraki kadrowe.

W zwiqzku z powyzszym pacjenci ambulatoryjni kierowani sedo pracowni rtg mieszcz4cej siq
w budynku Szpitala im. Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14. Zesp6l
kontrolujqcy ustalit, 2e pracownia w Szpitalu nie wykonuje badan rtg zqb6w z uwagi na brak
odpowiedniego aparatu, co spowodowalo du2e ograniczenie dostqpnoSci do tych badan.

Biorqc pod uwagQ czas oczekiwania na Swiadczenia zdrowotne, jako wska2nika oceny
dost9pno6ci do Swiadczeh zdrowotnych, Zesp6l kontrolujqcy ustalil, 2e czas ten ksztaltuje siq
bardzo r6znie. Z informacji udzielonych przez pracownik6w Szpitala ( zalqcznik nr 12, 13 i33 do
protok6lu) wynika, ze czas oczekiwania na Swiadczenie zdrowotne realizowane w ramach umowy
z NFZ wynosi:

1) na badania diagnostyczne takie jak::
a) badania rtg- badania wykonywane se na biezqco w dniu zgloszenia lub 1-10 dni

w przypadku rtg krggoslupa lgdZwiowego, miednicy, jamy brzusznej, urografii,
pzelyku-zofqdka,

b) tomografia komputerowa 2-3 miesiqce, w trybie pilnym do 30 dni,
c) usg:

o jamy brzusznej ,larczycy, wgzl6w chlonnych, piersi -od 1do 5 dni,
. ortopedyczne - do 1 miesiqca,
. dopplerowskie 5- '14 dni,
.  serca - do 7 dni,

d) biopsja - do 1 miesiqca,
e) badania laboratoryjne - wykonywane w dniu zgloszenia;

2) w zakresie leczenia szpitalnego:
pacjenci wymagajqcy hospitalizacji pzyjmowani sq do oddziat6w szpitalnych w dniu
zgloszenia, czas oczekiwania na badanie lekarskie w przypadku ptzyjQcia pacjenta
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w trybie planowym wynosi 0d O-do 60 minut. W przypadku pacjenta znajdujEcego siQ
w stanie zagrozenia Zycia pomoc udzielana jest niezwlocznie;

3) w zakresie porad specjalistycznych:
kolejka oczekujqcych prowadzona jest jedynie w zakresie Swiadczef udzielanych
w poradni onkologicznej oraz ortopedycznej, gdzie czas oczekiwania na Swiadczenie
wynosi okolo 20 dni.

10.3. Warunki udzielania i jako56 Swiadczonych uslug

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, 2e warunki udzielania Swiadcze6
zdrowotnych, ria kt6re sklada siq baza lokalowa i sprzgtowa, nie ulegly pogorszeniu ani tez
znaczqcq poprawie. Baza lokalowa wymaga rozbudowy i generalnego remontu, zar6wno na
zewnqtz jak i wewnetrz obiekt6w.

Na jako56 Swiadczonych uslug, ma wplyw zar6wno wyposa2enie plac6wki w nowoczesny
sprzQt i aparaturg medycznq, posiadane certyfikaty jakosci, jak r6wnie2 kwalifikacje iwysilek
personelu opiekujEcego sig pacjentem. Zesp6l kontrolujqcy dokonal analizy ankiet badajecych
satysfakcje pacjenta - 53 ankiety ( druk ankiety zalqcznik nr 14 do protok6lu) z udzielonych przez
Zaklad Swiadczeh zdrowotnych oraz zlo2onych skarg w okresie poddanym kontroli i ustalil, Ze.
2) z 53 pacjent6w, kt6rzy wypelnili ankiety, 43 ocenilo prace personelu szpitala na bardzo dobry

( wysoki poziom), 7 na przeciqtny ( poziom w normie), 3 nie mialo zdania. Dokonujqc og6lnej
, oceny pobytu w szpitalu: 38 pacjent6w ocenilo na bardzo dobry (wysoki poziom), 12 na

pzeciQtny ( poziom w normie) 1 osoba dala oceng zlq ( poziom niezadowalajqcy), 2 osoby nie
mialy zdania;

3) w okresie od stycznia do pa2dziernika 2015r. do Dyrekcji Zakladu wplynely 3 skargi. We
wszystkich trzech przypadkach dotyczyly one niewlaSciwego zachowania personelu
udzielajqcego Swiadczefi. W wyniku pzeprowadzonego postqpowania wyjaSniaj4cego
w jednym przypadku nie stwierdzono niewla6ciwego postQpowania wobec pacjentki zar6wno
personelu lekarskiego jak i pielggniarskiego. W kolejnych dw6ch pzypadkach
przeprowadzono rozmowy dyscyplinujqce z personelem, kt6rych skargi dotyczyly, aby takie
sytuacje nie mialy wigcej miejsca.
Szpital im. Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej dzia.la w oparciu o System Zazqdzania

Jako6ciq zgodny z wymogami ISO 900'1:2008 w zakresie lecznictwa stacjonarnego z diagnostyka,
leczenia ambulatoryjnego oraz ratownictwa medycznego. Zaklad uzyskal Certyfikat 07.11.2014
roku ( zalqcznik nr 15 do protok6lu).

10.4. Swiadczenie uslug zdrowotnych w ramach um6w z NFZ
W wyniku kontroli ustalono, 2e AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie

Mazowieckiej udziela Swiadczeri zdrowotnych gl6wnie na rzecz os6b objqtych ubezpieczeniem
zdrowotnym, w oparciu o umowy zawarte z NFZ tj. umowa nr :

1) 0531230170103/010/15 - hospitalizacja( Oddzialy: chor6b wewngtznych, chirurgii, pediatrii,
gru2licy i chor6b pluc oraz izba przyjqt, - ryczak);

2) 05312301701O31O10hsh-hospitalizacja (oddzial polo2niczo-ginekologiczno-noworodkowy);
3) 0531230170103/050/15 - hospitalizacja - Leczenie Choroby Pompego;
4) 0531230170/021010115 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ( poradnia onkologiczna,

gru2licy ichor6b pluc, okulistyczna dla dzieci);
5) 053123017O102101011511 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnia okulistyczna dla

doroslych);
6) 0531230170102101011512 - Ambulaioryjna Opieka Specjalistyczna (poradnia ortopedyczna);
7) 0531230170102101011513 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ( poradnia leczenia b6lu);
8) 0531230170/02102011s-Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- Swiadczenia kosztochlonne

( pracownia gastroskopii, tomografii komputerowej);
9) 0531230170102102011511-Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-Swiadczenia kosztochlonne

( pracownia Kolonoskopii );
10) 05312301701041010115 - Poradnia Odwykowa otaz Zapobiegania i Zwalczania Uzale2nieh;
1 1 ) 051 123017 0l 1 610 1 0l 1 5-07 - Ratownictwo Medyczne.
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Oraz poza kontraktem z NFZ w zakresie:
1) Poradni neurologicznej,
2) Pracownr bronchoskopii,
3) Pracowni alergologii,
4) Pracowni spirometrii,
5) Pracowni rtg,
6) Gabinetu fizykoterapii i rehabilitacji medycznej,
7) Pracowni ekg.

Zaklad Swiadczy r6wnie2 slugi zdrowotne za odplatno6ciq. W przypadku pobierania oplat
za udzielone Swiadczenia, zgodnie zatt.24 ust.1, pkt 9 - 12, ustawy zdnia15 kwietnia 2011 roku
(Dz.U. z 2015 roku poz.618 z p62n. zm.), Zaklad zobowiqzany jest okresli6, w swoim Regulaminie
organizacyjnym, organizacjg procesu udzielania tych Swiadczefr onz ich cennik. Podmiot wypelnil
zobowiqzanie ustawowe. Zgodnie z Regulaminem Zaklad mo2e pobiera6 oplaty za Swiadczenia
zdrowotne w nastgpuj4cych przypadkach:

1) udzielane pacjentowi nieubezpieczonemu;
2) na jego prywatne zEdanie;
3) za Swiadczenia, na kt6re podmiot nie ma zawartej umowy z NFZ ;
4) oraz za inne Swiadczenia zgodnie z przepisami cytowanej ustawy lub przepisami

odrgbnymi.
Wysokosc oplat za Swiadczenia zdrowotne okresla cennik, wprowadzony do stosowania

Zarzqdzeniem Dyrektora nr 512015 z dnia 24.02.2015 roku, zmienionego ZarzEdzeniem Nr
1112015 z dnia 19.05.20'1 5 roku i  Nr 1412015 z dnia 03.08.2015 roku ( zalqcznik nr 16 do
protok6lu) Cennik podany jest do publicznej wiadomo6ci pacjent6w poyzez umieszczenie go na
stronie internetowej Zakladu www.szpitalrawa.ol z zakladce Cennik.
Z informacji udzielonej przez Dyrektora wynika, 2e w 2015 roku wplyngla 1 skarga dotyczqca
pobrania oplaty za Swiadczenie zdrowotne udzielone w lzbie Przyjgc Szpitala im. Sw. Ducha
w Rawie Mazowieckiej. Pzeprowadzona analiza dokumentacji medycznq oraz wynik6w
zleconych badan diagnostycznych przez pracownik6w Zakladu wykazala, 2e obciq2enie pacjenta
kosztami bylo bezpodstawne. Faktura zostala anulowana.
W lzbie przyjpc, w okresie ob.jgtym kontrolq, udzielono 1724 poady specjalistyczne pacjentom
ambulatoryjnym, w tym odplatnie udzielono Swiadczeh zdrowotnych 50 pacjentom. Byli lo
pacjenci nieubezpieczeni.

{1. PrawidlowoS6 gospodarowania dzier2awionym mieniem
'11"1. Wykonanie zapis6w $ 5 Umowy dzieriawy utrzymania dzier2awionych obiekt6w
zgodnie z przepisami ochrony przeciwpo2arowej oraz warunkami technicznymi
i przepisami regulujqcymi zasady ich utrzymania oraz dokonywania kontroli obiekt6w

W trakcie kontroli ustalono, 2e obiekty budowlane bgdqce przedmiotem dzierzawy
podlegajE okresowej kontroli, w zakresie zgodnym z art. 62, ust. 1 usiawy Prawo budowlane, tzn.
prowadzone sq kontrole :

1) okresowe, co najmniej raz w roku, polegajece na sprawdzeniu stanu technicznego:

a. element6w budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy
atmosferyczne i niszczqce dzialania czynnik6w wystgpujqcych podczas u2ytkowania
obiektu - grudzien 2014 r.(termin nastqpnej kontroli, grudzieh2015 r.),

b. instalacji gazowych oraz przewod6w kominowych (dymowych, spalinowych
iwentylacyjnych - czerwiec 2O15 r. ( termin nastqpnej kontroli, czeruiec 2016 r.);

2) okresowe, co najmniej nz na 5 lat, polegajEce na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatno6ci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia; kontrole te dotyczq r6wnie2 badania instalacji elektrycznej

piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoSci polqczeh, osprzgtu, zabezpieczen
Srodk6w ochrony od pora2eri, oporno6ci izolacji pzewod6w oraz uziemiei instalacji
aoaratow.
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Kontrolg okresow4 5 letni4 pzeprowadzono w miesiqcu sierpniu i grudniu 2014 r.
Kontrole odnotowano w ksiqZkach obiekt6w budowlanych. Dzier2awca wywiqzuje sie ze swych
obowiazk6w w tym zakresie.

Kontrole przeprowadzaly osoby posiadajqce stosowne uprawnienia, zgodnie z art. 62 ust.
4-6 ustawy Prawo Budowlane (protok6ly pzeglEd6w budynk6w stanowia zalqczniki Nr 17-23 do
protok6lu).

W trakcie kontroli stwierdzono, iZ w ksiq2kach obiekt6w budowlanych nie dokonano
wpis6w dotyczEcych zmiany zatzqdcy obiekt6w budowlanych od 01 stycznia 2014 r.
Niedociqgnipcie to zostalo usuniete pzed dniem zakoiczenia kontroii.

{1.2. Wykonanie zapis6w $ 7 ust. 1 i3 Umowy dzier2awy dotyczqcych ubezpieczenia
przedmiotu dzieriawy

W wyniku kontroli ustalono, 2e Sp6lka dokonala ubezpieczenia dzier2awionego mienia od
po2aru i innych zdauefi losowych - Polisa Nr 5KR825A0008 ( za.lqcznik Nr 24 do protok6lu) oraz
od kradzie2y z wlamaniem i rabunku mienia- Polisa Nr 5KR825A0009 ( zalqcznik Nr 25 do
protok6lu). Okres ubezpieczenia do 31.07.2016 roku. Sp6{ka dokonala r6wnie2 ubezpieczenia od-- odpowiedzialnosci cywilnej podmiot6w leczniczych- Polisa Nr 5KR 82540001, Nr 5KR 825A0002,
Nr 5KR 825A0003 ( zalqcznik Nr 26 do protok6lu).

11.3. Wykonanie zapis6w S 14 ust. 2 Umowy dzie'2awy dotyczqcego poddzier2awienia,
uiyczania lub udostgpniania przedmiotu dzier2awy

Od 10.07.2014 r. Zaklad poddzier2awil budynek chlodni i kaplicy firmie Zak{ad Anatomii
Patologicznej Sondka w Rawie Mazowieckiej, a od 28.02.2015 roku pomieszczenia laboratorium
firmie Diagnostyka Sp. z a.o. z siedzibq w Krakowie. Zesp6l kontrolujqcy nie stwierdzil
nieprawidlowo6ci w tym zakresie. Zaklad zgodnie z Umowq dzier2awy uzyskal zgode Zarzqdu
Powiatu Rawskiego oraz Wydzier2awiajqcego na dokonanie tych czynno6ci (zgody udzielone
przez Dytektota SPZOZ i Zarzqd Powiatu Rawskiego stanowiq zalqczniki Nr 27-28 do protok6lu).

12. Realizacja harmonogramu przeprowadzenia inwestycji w zakresie budowy
i rozbudowy Szpitala Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
12.1. Wykonanie zapisu $ 3 pkt 3 i S 8 Umowy dzier2awy - przeprowadzenie

inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i dostosowania istniejEcych
_. budynk6w i budowli wchodzqcych w sklad Przedmiotu dzier2awy do wymog6w

okreSlonych w przepisach prawa

Z informacji udzielonej pzez Dyrektora AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial
w Rawie Mazowieckiej Pana Macieja Juszczyka (zalqcznik nr 34 do protok6lu) w zakresie
pzeprowadzenia inwestycji budowy i rozbudowy Szpitala Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej
wynika, Ze zostaly zakohczone prace studyjne na wykonanie ,,Projektu rozbudowy ipzebudowy
szpitala powiatowego wraz z infrastrukturq technicznq (wodnq, kanalizacyjnq, gazowq,
elektrycznq) i infrastrukture drogowE wraz z miejscami postojowymi, a takze rozbi6rki budynk6w
pomocniczych Szpitala Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej". Aktualnie trwajE uzgodnienia projektu
z jednostkami opiniujqcymi tj.: PanstwowE Stra2e Pozarn4 Pafstwowe Inspekcja Pracy,
Inspekcjq Sanitarn4 Dyrektor poinformowal r6wnie2, 2e wykonawca dokumentacji Biuro
Projektowe ARCHIMED zobowiqzane jest do pzedlo2enia pelnej dokumentacji do 10 grudnia
2015 roku.
Zesp6l kontrolujEcy stwierdzil, 2e nastqpilo op62nienie w realizacji harmonogramu inwestycji
dotyczecej budowy nowego pawilonu Szpitala.

Z wyja6niei udzielonych pzez podmiot kontrolowany( pismo z dnia 04.12.2015 0 wynika, iZ
op62nienie to jest spowodowane kilkoma pzyczynami tj.:
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1) zmianami w organizacji systemu ochrony zdrowia, polegajqcymi na ,,zamrozeniu ,,
kontrakt6w z NFZ do polowy roku 2017, oraz przedlu2eniu terminu dostosowania
budynk6w szpitalnych do wymog6w Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia do roku 2017;

2) faktem 2e juz po podpisaniu Umowy DzierZawy Powiat Rawski w zniqzku z wcze6niej
skladanymi wnioskami uzyskal mozliwosc dofinansowania koniecznych rob6t:

a) ze Srodk6w Ministerstwa Zdrowia- na budowg SOR .-zadanie umieszczone na
liScie wojew6dzkiej.

b) ze Srodk6w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - w ramach Kontraktu
Wojew6dzkiego.- rozbudowa szpitala.

Oczekiwanie na rozstrzygniqcia w tych sprawach uzasadnia wstrzymanie procesu inwestycyjnego
zawartego w Umowie, poniewa2 w obydwu w/w dzialaniach beneficjentem moze byc wylqcznie
Powiat. Inwestowanie w tym przypadku Srodk6w finansowych Dzier2awcy jest niecelowe z punktu
widzenia interes6w Powiatu, poniewa2 Srodki te zostaJq rozliczone m.in. w postaci obni2enia
czynszu dzierzawnego o 50 %., co spowoduje znaczqce zmniejszenie dochoddw z tego tytulu.
Dodatkowo, w kwietniu 2015 roku Powiat Rawski zlo2yl wniosek do Wojew6dzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i cospodarki Wodnej w t-odzi o dofinansowanie w formie dotacji i poZyczki
termomodernizacji budynk6w szpitala. Umowq o dofinansowanie podpisano w listopadzie 2015 r.
Roboty bgdq wykonane do 30 listopada 2016 r. Fakt ten uniemo2liwia realizaqi r6wnolegle rob6t
budowlanych przewidzianych w Umowie, ze wzglqdu na koniecznosi utrzymania cieglo6ci
funkcjonowania Szpitala.

Celem poprawy stanu dzier2awionych obiekt6w Zaklad ptzeprowadzil inwestycje tj.
2014 tok

1) przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczei apteki szpitalnej wraz
z wyposazeniem w nowe meble i niezbgdny sprzqt,

2) przeprowadzono prace remontowo-budowlane w kotlowni, kt6re obejmowaly:
a) remont stropu wraz z wymianq pokrycia dachowego z ociepleniem i orynowaniem

nad kotlowni4
b) wymiane pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem nad wentylatorni4
c) wymianq obudowy naczynia wyr6wnawczego c.o.
d) naprawQ instalacji kotlowej,
e) odnowienie pomieszczenia socjalnego dla pracownik6w kotlowni;

4) przeprowadzono modernizacjg i remont pomieszcze6 chlodni ikaplicy, kt6re obejmowaly:
a) odnowienie i ocieplenie elewacji,
b) wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
c) remont dachu wraz z orynnowaniem,
d) remont pomieszczefi wewnqtrz budynku wrazzich pzebudowa
e) utworzenie sali sekcyjnej;

5) dokonano remont6w:
f) kuchenekoddzialowych,
g) gabinetu lekarskiego, gabinetu ordynatora, sali chorych, utworzono dodatkowE

lazienkg - w oddziale cho16b wewnqtrznych,
h) pomalowano wszystkie pomieszczenia w oddziale gru2licy i chor6b ptuc,
i) wymieniono kabiny prysznicowe w lazience oddzialowej w oddziale polo2niczo-

ginekologiczno-noworodkowym,
j) odnowiono pomieszczenia podstacji ratownictwa medycznego w Gluchowie,
k) dokonano naprawy pokrycia dachowego nad archiwum i garazami ratownictwa

medycznego,
l) dokonano remontu i pzebudowy wentylacji pomieszczef pracowni histopatologii,
m) odnowiono i wymieniono posadzkg w pomieszczeniach tlenowni,
n) odnowiono pomieszczenia Dzialu Organizacji Uslug Medycznych;

6) doposazono baze informatyczne tj.:
wymieniono oprogramowanie komputerowe dotyczqce zar6wno czgsci tzw. ,,szarej"
(oprogramowanie finansowo-ksiegowe i administracyjne, jak i czgsci tzw. ,,biatej'
(oprogramowanie wspierajqce realizaqq Swiadczefi medycznych i obieg dokumentacji
medycznej).
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Calkowity koszt przeprowadzonych inwestycji w 2014 roku wynosil - 474.531,00 PLN.

W okresie od 0'1 .0'1.2015 do 30.10.2015 roku przeprowadzono nastgpujqce inwestycje.
1) pomalowano gabinet zabiegowy w oddziale polowiczo- ginekologiczno -noworodkowym,
2) ptzeprcwadzono remont i adaptacjg pomieszczenia magazynowego dla potrzeb

zakladowej skladnicy akt,
3) ptzeprowadzono remont budynku magazynu odpad6w medycznych - polozono nowe

poszycie dachowe z papy na przeciekajqcy dach oraz wykonano wentylacje
w pomieszczeniu odpad6w medycznych,

4) pomalowano pomieszczenia szatni dla personelu
5) wykonano remont kotla c .o. w kotlowni szpitala,
6) odnowiono klatkg schodowq w budynku administracji,
7) dokonano zakupu zestawu do resuscytacji noworodka,
8) zakupiono spzet komputerowy na oddzialy szpitalne i kasy fiskalne,
9) zakupiono oprogramowanie licencyjne.

Calkowity koszt przeprowadzonych inwestycji wynosil - 60.000,00 PLN

13. f nne dzialania podejmowane przez Zaklad dla popravvy jego funkcjonowania
1) W zakresie informatyzacji Szpitala od stycznia 2014 t. wprowadzono szereg dokument6w

medycznych i administracyjnych w wersji elektronicznej. Zaopalrzono stanowiska komputerowe
w dodatkowe drukarki umozliwiajqce drukowanie recept lekarskich bezpoSrednio z programu do' obslugi Szpitala. Ponadto wyposazono gabinety lekarskie i pielggniarskie w komputery oraz
urzqdzenia wielofunkcyjne umo2liwiajqce skanowanie, kserowanie oraz drukowanie. Wymieniono
oprogramowanie komputerowe dotyczqce zar6wno czegci tzw. ,,szarej" (oprogramowanie
finansowo-ksiegowe i adm inistracyjne, jak i czQ6ci tzw. ,,bialej' (oprogramowanie wspierajqce
realizaqg Swiadczei medycznych i obieg dokumentacji medycznej).
Szpital sukcesywnie przygotowuje siq do wprowadzenia pelnej elektronicznej dokumentacji
medycznej. Obowiqzek ustawowy prowadzenia przez podmiot leczniczy pelnej dokumentacji
w formie elektronicznej nastqpi z dniem '1 .01 .2017 roku.

2) W zakresie poprawy jakoSci 2ywienia pacjent6w pzebywajecych w szpitalu
celem poprawy jakosci posilk6w dla pacjent6w pzebywai4cych w szpitalu dokonano zmiany
firmy dostarczajqcej posilki. Z dniem 11.11.2015 roku zaklad podpisal umowe z firm4 catermed
S.A. z Krakowa Oddzial w t-odzi na Swiadczenie uslug w zakresie przygotowywania i dostarczania
posilk6w do szpitala. Jak wynika z rozmow z personelem szpitala oraz pacjentami jakos6
i estetyka podawania posilk6w ulegla znacznej poprawie. pacjenci twierdzA 2e posilki sq
smaczne, cieple i estetyczne podane.

3) W zakresie gospodarki lekami
z informaqi Naczelnej Pielggniarek wynika ( zalqcznik Nr 30 do protok6fu), ze od stycznia 2014
roku aptekq szpitalnq oraz od stycznia 2015 roku apteczki szpitalne Zaklad prowadzi w formie
elektronicznej, co pozwala na kontrolowanie wielkoSci zamowien, ilosci lekow bgdqcych na stanie
danej apteczki oddzialowej, a takZe termin6w wazno6ci tych lek6w. Umozliwia to r6wniez
dokonywanie przesuniq6 lek6w migdzy oddzialami, gdy zachodzi taka potrzeba. ponadto
z przeprowadzonych rozm6w z oddzialowymi poszczeg6lnych oddziaf6w szpitalnych wynika, ze
nie brakuje lek6w w oddzialach. Pielggniarki oddzialowe informowaly, Ze apteczki oddzialowe
zaopatrujqw potzebne leki na bie2qco.

4) Zesp6l kontrolujEcy pzeprowadzil r6wniez rozmowy z personelem Szpitala w zakresie
zaopatrzenia oddzial6w w Srodki ochrony osobistej, Srodki dezynfekcyjne, niezbgdny spzet
jednorazowego uzylku otaz komplety poscielowe. Oddzialowe poszczeg6lnych oddzialow oraz
Naczelna Pielggniarek nie zglaszaly brak6w w tym zakresie. oddzialowe jednoczesnie
poinformowaly o wyposa2eniu oddzial6w szpitalnych w nowe komplety poscielowe.

5) Obsada kadrowa
Z analizy zatrudnienia sporzqdzonej na dzielr 31 .10.2015 roku ( Zalqcznik nr 31 do protok6lu)

wynika, ze w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial Rawie Mazowieckiej zatrudnionych jest
167 pracownik6w w tym:
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a) 17 leka?y medycyny,
b) 1 mgr farmacji,
n \  A q  n i a l a n n i a r o k

d) '13 polo2nych,
e) 11 ratownik6w medycznych w tym kierowcy bgdqcy ratownikami medycznymi,
0 7 sekretarek medycznych,
g) 1 technik fizjoterapii,
h) 1 technik farmacji,
i) 4 technikOw rtg,
j) 18 pracownik6w gospodarczo obslugowych,
k) 7 pracownik6w administracji,
l) 1 osoba Zazqdu.
m) 1 inne osoby z wyzszym wyksztalceniem.

Na umowy cywilnoprawne ( kontrakty i umowy zlecenie) zatrudnione sq 134 osoby (informacja
udzielona przez Pani1t-uqQ DybalQ starszego referenta dzialu w kadr) w tym:

a) 58 lekarzy,
b) 11 pielQgniarek,
c) 1 polozna,
d) 4 technik6w rtg,
e) 25 ratownik6w medycznych,
f) 6 pracownik6w administracji,
g) 17 pracownik6w gospodarczych,
h) 10 personel Sredni (osoby zatrudnione w recepcji szpitala),
i) 2 personel wyzszy ( specjaliSci terapii uzale2nieh).

W trakcie kontroli Zesp6l kontrolujqcy zapoznala siQ z grafikami dy2ur6w lekazy na oddzialach
szpitalnych na miesiqc pa2dziernik i listopad 2015 roku i ustalil, 2e zapewniona jest obsada
kadrowa dy2ur6w na poszczeg6lnych oddzialach szpitalnych ( zatqcznik Nr 31 do protok6lu).

Na tym czynno6ci kontrolne zakofczono.
Protok6l spozqdzono w tzech jednobzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla AMG

Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie Mazowieckiej, Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i Zarzqdu Powiatu Rawskiego.

Pouczenie:
Dyrektorowi AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddzial w Rawie Mazowieckiej

przysluguje prawo zgloszenia przed podpisaniem niniejszego protok6lu uzasadnionych
zastrzeheh, co do ustaleh zawartych w protok6le i pzekazanie ich na pi5mie do Zarzqdu Powiatu
Rawskiego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protok6lu. W przypadku
przekroczenia wskazanego term inu, zgloszone zasttzezenia nie rozpaltzone .

Kontroluj4cy:
1 . Andrzej Latek- Kierownik Zespol

2. Urszula PzeNva - Kontrolujqcy.

3. Anna Solecka - Kontrolujqcy... .

Rawa lvlazowiecka dnia 21 .12.2015 tok

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d r . n . . r r r . d ,
Data i podpisf'erownika
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