
AKTUALIZACJA BIP z dnia 28-06-2013

W dniach 04.04-05.04.2012 odbyła się kontrola Oddziału Wewnętrznego w Kłodzku 
przeprowadzona przez Dolnośląskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we 
Wrocławiu.
Wyniki kontroli pozytywne z zastrzeżeniami.

Dnia 23.08.2012 odbyła się kontrola kompleksowa bloku żywienia i kuchenek oddziałowych 
przeprowadzona przez Dolnośląskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we 
Wrocławiu..
Wyniki kontroli pozytywne z zastrzeżeniami.

Dnia 30.08.2012 odbyła się kontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej przeprowadzona przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 24.09.2012 odbyła się kontrola wyszczepialności zgodnie z programem szczepień ochronnych 
przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku.
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 23.10.2012 odbyła się kontrola zachowania zdrowotnego kobiet w ciąży-ankietyzacja wśród 
położnic przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku.

W dniach 22.10-26.102012 odbyła się kontrola planowa projektu POIS.09.03.00-00-074/09 pod 
nazwą „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i 
kosztów utrzymania” przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.
Wyniki kontroli pozytywne z zastrzeżeniami.

W dniach 29.10-31.10.2012 odbyła się kontrola realizacji projektu G/S nr 342/2012/Wn1/OA-
tr/zi/D przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie.
Wyniki kontroli pozytywne z zastrzeżeniami.

Wdniach 05.11-07.11.2012 i 13.11.2012 odbyła się kontrola stanu higieniczno-sanitarnego szpitala 
w Nowej Rudzie przeprowadzona przez Dolnośląskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego we Wrocławiu.
Wyniki kontroli pozytywne z zastrzeżeniami.

Dnia 29.11.2012 odbyła się kontrola sprawdzająca wykonanie nałożonych obowiązków w Poradni 
Chirurgicznej przeprowadzona przez Dolnośląskiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 30.11.2012 odbyła się kontrola Banku Krwi przeprowadzona przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wyniki kontroli pozytywne.

W dniach 05.03.2013-06.03.2013 odbyła się kontrola realizacji projektu „Termomodernizacja 
budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” 
przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 22.03.2013 odbyła się kontrola przeprowadzona przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska 



Uzdrowisk Obszaru Województwa Dolnośląskiego w zakresie stanu i funkcjonowania zakładów 
lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ustawowych i sanitarnych 
w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Kudowie Zdroju i Zakładzie Przyrodoleczniczym 
będącym bazą zabiegową w/w szpitala. 
Wyniki kontroli pozytywne z zastrzeżeniami.

W dniach 29.04.2013-14.05.2013 została przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, której przedmiotem było:
zbadanie zgodności z wytycznymi ujętymi w Wojewódzkim Planie działania systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne,
realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym,
spełnianie przez dyspozytorów zespołów ratownictwa medycznego warunków określonych w art.28 
ustawy o działalności medycznej.
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 04.06.2013r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie złożonej oferty, personelu, pomieszczenia dotyczącego 
świadczeń w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
Wyniki kontroli pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 27-12-2012

Dyrekcja podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku podaje następujące 
informacje do BIP-u w zakresie:
Organizacja:
Zgodnie  z Uchwałą Nr IX/102/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego  z dnia 28.11.2012r. firma 
„Audsulting” z siedzibą w Bydgoszczy została wybrana na biegłego rewidenta do zbadania 
sprawozdania finansowego za rok 2012 „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 27-11-2012

Dyrekcja podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku podaje następujące 
informacje do BIP-u w zakresie:

W dniach 16.05.2012-31.07.2012 odbyła się kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotycząca realizacji świadczeń 
zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem. 
Kontrola pozytywna z zastrzeżeniami.

Dnia 30.05.2012  została przeprowadzona przez NFZ  we Wrocławiu kontrola w rodzaju 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

• badań endoskopowych przewodu pokarmowego- gastroskopia, 
• badań rezonansu magnetycznego, 
• badań tomografii komputerowej, 
• badań endoskopowych przewodu pokarmowego- kolonoskopia, 
• kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą 
• świadczeń dotyczących otolaryngologii, 
• świadczeń dotyczących chorób zakaźnych, 
• świadczeń dotyczących endokrynologii, 
• świadczeń dotyczących chirurgii ogólnej, 
• świadczeń dotyczących neurologii, 
• świadczeń dotyczących urologii, 
• świadczeń dotyczących okulistyki, 



• świadczeń dotyczących dermatologii i wenerologii, 
• świadczeń dotyczących diabetologii, 
• świadczeń dotyczących reumatologii, 
• świadczeń dotyczących onkologii, 
• świadczeń dotyczących położnictwa i ginekologii, 
• świadczeń dotyczących gruźlicy i chorób płuc, 
• świadczeń dotyczących ortopedii i traumatologii  narządu ruchu. 

 Kontrola powyższa dotyczyła zgodności stanu faktycznego przedstawionego w ofercie.
 Kontrola pozytywna z zastrzeżeniami.

Dnia 15.06.2012 odbyła się kontrola przeprowadzona przez NFZ  we Wrocławiu w rodzaju 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotycząca  świadczeń w zakresie kardiologii dotycząca 
zgodności stanu faktycznego przedstawionej w ofercie.
Kontrola pozytywna.

W dniu 25.07.2012 została przeprowadzona przez  przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka 
Koordynującego we Wrocławiu kontrola mammografu dotycząca  jakości badań 
mammograficznych wykonywanych w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania 
raka piersi”.
Kontrola pozytywna.

W dniu 28.08.2012 odbyła się kontrola przeprowadzona przez NFZ  we Wrocławiu w rodzaju 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotycząca świadczeń w zakresie diabetologii dotycząca 
zgodności stanu faktycznego przedstawionej w ofercie.
Kontrola pozytywna.

Dnia 25.10.2012 odbyła się kontrola przeprowadzona przez NFZ  we Wrocławiu w rodzaju 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu  preskrypcji i refundacji leków stosowanych w 
astmie i POCHP.
Kontrola pozytywna.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 14-02-2012

Dnia  09.01.2012 odbyła  się  kontrola  przeprowadzona  przez  przedstawicieli  Dolnoślaskiego 
Oddziału  Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  zakresie  oceny  prawidłowości 
realizacji umowy 03/1/3201021/01/2011/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne w produkcie kontraktowym 03.4450.040.02 - położnictwo i ginekologia.

Wyniki kontroli pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 21-12-2011

Dnia 23.09.2011r. została przeprowadzona kontrola przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem opieki 
nad matką i dzieckiem oraz wizytacja ubiegającej się o rekomendację Szkoły Rodzenia „Dzieciak”. 
Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.

Dnia 01.12.2011r. została przeprowadzona kontrola przez Dolnośląski Oddział Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotycząca realizacji umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
(ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresie produktu 
kontraktowego:02.7250.072.02-badania rezonansu magnetycznego.
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 06.12.2011r. została przeprowadzona kontrola dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sterylizatora 



plazmowego. 
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 09.12.2011r. odbyła się kontrola w zakresie diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych w 
zakładzie opieki zdrowotnej przeprowadzona przez przedstawicieli Państwowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kłodzku. 
Wyniki kontroli pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 24-10-2011
Dnia 13-10-2011 odbyła się kontrola sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego w Kłodzku 
przy ulicy Z. Czarnego 2 przeprowadzona przez przedstawiciela Wojewodzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego w Wałbrzychu.
Wyniki kontroli pozytywne.
Dnia 19-09-2011 została przeprowadzona kontrola pracowni serologii transfuzjologicznej przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Walbrzychu
Wyniki kontroli pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 15-07-2011
Dnia 17.06.2011 odbyła się kontrola Banku Krwi i gospodarki krwią przeprowadzona przez 
przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 10-05-2011
Dnia 14.02.2011 odbyła się kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca dokumentacji personelu i 
miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie złożonej oferty.
Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.
Dnia 16.03.2011 została przeprowadzona kontrola realizacji zadania pod nazwa "Ucyfrowienie 
pracowni RTG" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.
Wyniki kontroli pozytywne

AKTUALIZACJA BIP z dnia 15-02-2011
W dniach 12.01.2011 - 28.01-2011 odbyła się kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca realizacji umowy na leczenie szpitalne w 
zakresie produktu kontraktowego:
- 03.4100.030.02 - kardiologia hospitalizacja
- 03.4100.130.02 - kardiologia hospitalizacja E11,E12,E13,14
- 03.4100.330.02 - kardiologia hospitalizacja E23,E24,E25,26
Kontrolą objęto okres 01.09.2009 - 30.09.2009 oraz od 01.01.2010 - 31.05.2010
Wyniki kontroli pozytywne

AKTUALIZACJA BIP z dnia 02-02-2011
Dnia 19-21.01.2011r. odbyła się kontrola obrachunkowa za rok 2010 dotycząca zużycia alkoholu 
etylowego, przeprowadzona przez pracowników Urzędu Celnego w Wałbrzychu
Wyniki kontroli pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 04-01-2011
Dnia 25.11.2010r. odbyła się kontrola pomiarów środowiska dozymetrycznego w pracowniach rtg  
przeprowadzona przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.  
Wyniki    kontroli  pozytywne. 

W dniach 17.12.2010 i 20.12.2010r. odbyła się kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń z 
wystąpienia pokontrolnego nr AW-K.0913/33/10 z 13.01.2010r.  przeprowadzona przez  
pracowników Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 
Wyniki    kontroli  pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 30-12-2010
Dnia 19.11.2010r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Referat Zdrowia i Polityki Społecznej 



w Kłodzku w zakresie programów zdrowotnych.   
Wyniki    kontroli  pozytywne z uchybieniami.

W dniach od 28.09.2010-14.10.2010  odbyła się kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu w zakresie 
organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, poprawności prowadzenia dokumentacji oraz 
zgodności z wytycznymi ujętymi w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne ze szczególnym uwzględnieniem zgodności miejsc stacjonowania 
zespołów ratownictwa medycznego.
Wyniki    kontroli  pozytywne z uchybieniami.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 08-11-2010
Dnia 14.09.2010r. odbyła się kontrola Szkoły Rodzenia zlokalizowanej w Kłodzku przy ul. 
Zawiszy Czarnego 2, przeprowadzona przez Dolnosląskie Centrum Zdrowia Publicznego we 
Wrocławiu.
Wyniki kontroli pozytywne.
Dnia 29.09.2010r. odbyła się kontrolaPracowni Serologicznej w Kłodzku przeprowadzona przez 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 16-09-2010

W dniu 25.08.2010r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia 
Publicznego we Wrocławiu w następujących zakresach:
– profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u kobiet w okresie ciąży
– zadań położnej i pielęgniarki poz
– gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
– organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
W/w kontrole zostały przeprowadzone w Przychodni Rejonowej w Kłodzku.

Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 02.09.2010r. odbyła się kompleksowa kontrola kuchni szpitalnej przeprowadzona przez 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. 

Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.
AKTUALIZACJA BIP z dnia 26-07-2010

W dniach  27.05-31.05.2010 oraz 09.06.2010r odbyła się  kontrola przeprowadzona przez Urząd 
Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego  we  Wrocławiu  w  zakresie  realizacji  projektu 
„Poprawa  jakości  Zarządzania  poprzez  zakup  i  modernizację  systemów  wspomagających 
zarządzanie dla SP ZOZ Kłodzko, ul. Szpitalna 1a ” .

Wyniki kontroli  pozytywne z uchybieniami.

 W dniu  18 czerwca 2010r.  odbyła się  kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w zakresie realizacji projektu „Poprawa 
jakości  oraz  skuteczności  działań  jednostek  ratownictwa  medycznego  ZOZ  Kłodzko  poprzez 
wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym ” .

Wyniki kontroli  pozytywne.

 W  dniu  18  czerwca  2010r. odbyła  się  kontrola  Pracowni  Serologii  Transfuzjologicznej 
przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Wyniki kontroli  pozytywne z uchybieniami.



AKTUALIZACJA BIP z dnia 23-07-2010

W dniach  7, 8,  10 czerwca 2010r.  odbyła się  kontrola apteki szpitalnej przeprowadzona przez  
Urząd Celny w Wałbrzychu w zakresie zużycia  alkoholu etylowego.

Wyniki kontroli  pozytywne.

Dnia  12  lipca  2010r. została  przeprowadzona  kontrola  pomieszczenia  Pracowni  Tomografii 
Komputerowej  przez  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu 
związana  z  procesem  wydania  zezwolenia  na  uruchomienie  i  stosowanie  tomografu 
komputerowego.

Wyniki kontroli  pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 25-06-2010

Dnia 24.06.2010 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu polegająca na uruchomieniu i stosowaniu aparatu rtg 
Siemens Polymobil Plus.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 23-06-2010

W dniach od 30 marca do 22 kwietnia 2010 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez 
przedstawiciela Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ordynacji 
lekarskich leków znajdujących się w wykazach leków refundowanych.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 26-05-2010

Dnia 20 maja 2010 została przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 
Kłodzkiego w  zakresie:
- realizacji zadań statutowych,
- wykonania uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXXVI/463/2009 z dnia 30 czerwca 2009r,
- gospodarki finansowej,
- gospodarowania mieniem,
- realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczących funkcjonowania zakładu.

 Wyniki kontroli  pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 04-05-2010

W dniu 15 marca 2010 odbyła się kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotycząca realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne, wa w szczególności w 
zakresie rozliczania grup JGP.

Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.

Dnia 20 kwietnia 2010 odbyła się kontrola przeprowadzona przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu polegającą na ocenie jednostki organizacyjnej stosującej 
aparaturę rtg do celów medycznych w związku z zamknięciem pracowni rtg w Dusznikach Zdroju.

Wyniki kontroli  pozytywne.

Dnia 21 kwietnia 2010r. została przeprowadzona kontrola przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia 
Publicznego we Wrocławiu  dotycząca następującego zakresu:
- analizy martwych urodzeń w oddziale ginekologiczno-położniczym i zgonów noworodków w 
oddziale neonatologicznym w roku 2009,
- dokumentacji medycznej w oddziale ginekologiczno-położniczym i oddziale neonatologiczny,
- zgłaszania chorób przenoszonych drogą płciową i przypadków nowotworów złośliwych oraz 
podejrzanych jako złośliwe,
- działalności w zakresie promocji zdrowia.



Wyniki kontroli  pozytywne z uchybieniami.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 16-04-2010

Dnia 3 marca 2010 została przeprowadzona kontrola przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu dotyczącą realizacji projektu pn. "Zakup środków transportu wyposażonych zgodnie z 
obowiązującymi wymogami dla SP ZOZ Kłodzko" w zakresie zachowania trwałości projektu

Wyniki kontroli  pozytywne.

Dnia 2 kwietnia 2010 odbyła się kontrola przeprowadzona przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu polegająca na wykonaniu pomiarów środowiska 
dozometrycznego po wymianie lampy w Pracowni TK

Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 24 lutego 2010 odbyła się kontrola doraźna w Aptece Szpitalnej przeprowadzona przez 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu.

Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 06-01-2010

Dnia 10 grudnia 2009 została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu polegająca na wykonaniu pomiarów środowiska 
dozymetrycznego  w związku z  wymianą lampy w aparacie rtg Philips Duo-Diagnost.

Wyniki kontroli  pozytywne.

W  dniach  23-24,26-27  listopada  2009 oraz  15-16  grudnia  2009  odbyła  się  kontrola 
przeprowadzona przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kłodzku dotycząca terminowości 
regulowania zobowiązań  finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w 2008 roku  a także 
legalności,  gospodarności,  celowości  i  rzetelności  udzielania  zamówień  publicznych  na roboty 
budowlane w 2009 roku.

Wyniki kontroli  pozytywne z uchybieniami.

W dniach  26-27 pażdziernika 2009  odbyła się  kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli 
Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca realizacji umowy  w rodzaju leczenie stomatologiczne 
-listy oczekujących na świadczenia protetyki stomatologicznej w 2008 roku.

Wyniki kontroli  pozytywne z uchybieniami.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 19-10-2009
W dniach 07.09.2009-11.09.2009 odbyła się kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli 
Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca oceny realizacji umowy w rodzaju pomoc doraźna i 
transport sanitarny w roku 2008 pod kątem zgodności miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa 
medycznego z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń i terminowości w przekazywaniu raportów 
statystycznych.
Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.

Dnia 23.09.2009 została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego we Wrocławiu polegająca na ustaleniu dawki promieniowania rtg w związku z 
przeniesieniem mammografu do nowych pomieszczeń. 
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 24.09.2009 została przeprowadzona kontrola pracowni serologii transfuzjologicznej przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. 
Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami. 



Dnia 19.10.2009 odbyła się kontrola Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu 
dotycząca wymagań i warunków realizacji stażu podyplomowego.
Wyniki kontroli pozytywne.

AKTUALIZACJA BIP z dnia 05-10-2009

2009-08-21, 2009-08 25-28, 2009-09-04 - została przeprowadzona kontrola przez Państwową 
Inspekcję Pracy we Wrocławiu w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące funkcjonowania w 
zakładzie służby bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu czynników chemicznych i 
biologicznych w laboratorium analitycznym oraz udzielanie urlopów wypoczynkowych. 

Wyniki kontroli:
Pozytywne z uchybieniami. Inspektor Pracy wystąpił z wnioskami do realizacji.

26.05.2009-29.05.2009 -  odbyła się roczna kontrola w SPZOZ Kłodzko przeprowadzona przez 
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kłodzku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 18.11.1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi 
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U.1999 Nr 
94 poz.1097).

Wyniki kontroli  z zastrzeżeniami.
Toczy się postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

2009-05-28 - dotyczy kontroli: POZ-u Bożkowie, Jugowie i Lądku Zdrój, Oddziału Dziecięcego w 
Kłodzku i realizacji programu profilaktycznego.

Dnia 02.01.09r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego 
dotycząca POZ-u w Bożkowie, Jugowie i Lądku Zdroju
Wyniki kontroli pozytywne.

Dnia 19.03.09r odbyła się kontrola przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w 
Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego w zakresie funkcjonowania Oddziału Dziecięcego w 
Kłodzku w tym jakości opieki pielęgniarskiej. 
Wyniki kontroli pozytywne z uchybieniami.

W dniu 28.05.09 i 01.06.09 odbyła się kontrola przeprowadzona przez NFZ w zakresie realizacji 
programu profilaktyki raka piersi metodą populacyjnych przesiewowych badań mammograficznych 
na podstawie umowy 10/1/3201021/01/2008/01. 
Wyniki kontroli pozytywne. 


