
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych Dziekanka w Gnieźnie w 2019 roku. 

 
Lp. 

 
Jednostka kontrolująca 

Czas trwania 
czynności 

kontrolnych 

 
Zakres przedmiotowy kontroli 

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura 
w Poznaniu 

11.01.2019 - 
08.03.2019 

Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji 
dotyczących ochrony danych osobowych 

2. Państwowa Powiatowa Inspekcja 
Sanitarna w Gnieźnie 

23.01.2019 - 
24.01.2019 

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń 

3. Państwowa Powiatowa Inspekcja 
Sanitarna w Gnieźnie 

25.01.2019 Kontrola dotycząca oceny podjętych w placówce działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń wirusem grypy i 
zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej 

4. Wielkopolskie Centrum Medycyny 
Pracy w Poznaniu 

05.02.2019 Kontrola dokumentacji medycznej badań 
profilaktycznych pracowników szpitala 

5. Państwowa Powiatowa Inspekcja 
Sanitarna w Gnieźnie 

08.03.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń 

6. Państwowa Inspekcja Pracy 14.03.2019 Czas pracy, wynagrodzenie, ZFSS, wybrane przepisy BHP 

7. Sąd Okręgowy w Poznaniu 25.03.2019 Lustracja szpitala w ramach nadzoru penitencjarnego 
nad wykonaniem środka zabezpieczającego 

8. Państwowa Powiatowa Inspekcja 
Sanitarna w Gnieźnie 

08.04.2019  
07.05.2019 

Kontrola stanu sanitarno-technicznego i higienicznego 
obiektu wraz z uwzględnieniem zagadnień dezynfekcji i 
sterylizacji. 
 
Ocena gospodarki odpadami komunalnymi i 
medycznymi, postępowania z bielizną brudną i czystą.  
 
Ocena szpitala w zakresie procedur zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się zakażeń, chorób zakaźnych w 
placówce. 
 
Kontrola dokumentacji w tym aktualnych badań 
lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz  
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia. 
 

9. Państwowa Powiatowa Inspekcja 
Sanitarna w Gnieźnie 

12.04.2019 Kontrola dokumentacji medycznej oraz obowiązujących 
procedur  w zakresie oceny działań podjętych przez 
ZKSZS celem zapobiegania rozprzestrzeniania się 
zakażeń i chorób zakaźnych – Oddział 14 

10. Wielkopolski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Poznaniu 

06.05.2019 Ocena prawidłowości realizacji umowy nr. 
150000050/04/1/0025/0/18/23  o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i 
leczenie uzależnień, w zakresie świadczenia dzienne 
psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych w zakresie 
określonym w zatwierdzeniu z dnia 26.04.2019 

11. Wielkopolski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Poznaniu 

16.05.2019 Ocena realizacji umowy nr. 
150000050/04/1/0025/0/18/23 o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i 
leczenie uzależnień, w zakresie świadczenia dzienne 
psychiatryczne .. w zakresie określonym w 
zawiadomieniu z dnia 14.05.2019 

12. Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gnieźnie 

23.05.2019 Ocena stanu szpitalnego wodociągu lokalnego 

13. Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gnieźnie 

28.05.2019 Pobranie próbki wody z wodociągu lokalnego – Oddział 
15 

14. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 

12.06.2019 Kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu 
na terytorium RP. 

15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu 

18.09.2019 Kontrola dokumentacji w zakresie zaleceń 
pokontrolnych leczenia składnikami krwi i kontrola 
postępowania zasad bezpieczeństwa krwiolecznictwa 



16. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Gnieźnie 

09.07.2019 Pobór próbek wody do badań 

17. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny Gniezno 

22.07.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji z 
2016 , 2017 i 2018 roku. 

18. WPWIS w Poznaniu 28.08.2019 Kontrola w zakresie warunków wykonania zdjęć rtg w 
pracowni 

19. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Gnieźnie 

29.08.2019 Ocena stanu sanitarno- technicznego i higienicznego 
pomieszczeń Pracowni RTG 

20. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Gnieźnie 

29.08.2019 Pobór próbek wody 

21. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Gnieźnie 

14.10.2019 Kontrola dotycząca oceny podjętych w placówce działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń wirusem grypy , 
w tym kontrola procedur i zabezpieczenia w środki 
ochrony indywidualnej – kontrola doraźna 

22. PPIS Gniezno 5.11.2019 Pobór próbek wody do kontroli 

23.  Państwowo Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gnieźnie 

18.11.2019 Kontrola dokumentacji medycznej oraz obowiązujących 
procedur w zakresie oceny działań podjętych przez 
zespół kontroli zakażęń szpitalnych 

24. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny Gniezno 

18.12.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń 
pokontrolnych wydanych w związku z wystąpieniem 
ogniska wywołanego przez bakterie. 

 


