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ZALECENIA POKONTROLNE 

 

 

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn.zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 25 i 26 kwietnia 2019 r. kontrolę 

problemową w  podmiocie leczniczym Jacek Stanisław Wisiorowski w Strzelcach 

Krajeńskich (Nr księgi w RPWDL000000003874) prowadzącym zakład leczniczy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VISMED” ul. Adama Mickiewicza 2,  66 – 500 

Strzelce Krajeńskie.   

Kontrolą problemową objęto 2 komórki organizacyjne tj. 

 Poradnię Ginekologiczno – Położniczą – ul. Adama Mickiewicza 2 C w  Strzelcach 

Krajeńskich, 

 Poradnię Ginekologiczno – Położniczą – ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie.                  

Przedmiotem kontroli była Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką 

i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej          

i realizacji Standardu Opieki Okołoporodowej. 

W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli podpisanym 

przez Pana Jacka Wisiorowskiego Kierownika zakładu leczniczego Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „VISMED” ul. Adama Mickiewicza 2 w Strzelcach Krajeńskich w dniu 

12. 07. 2019 r. bez wniesienia zastrzeżeń, na podstawie art.112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne oraz 

zobowiązuje podmiot do:  

w Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Strzelcach Krajeńskich 

1. w trybie pilnym dokonać przeglądów technicznych sprzętu diagnostycznego 

używanego w poradni ginekologiczno – położniczej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) – nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

2. w trybie pilnym wyposażyć gabinet położnej w kozetkę o prawidłowym stanie 

sanitarno-technicznym - nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych, 
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3. bezwzględnego usunięcia z gabinetu położnej zardzewiałego miednicomierza oraz 

zapewnienia sprzętu będącego bezpiecznym dla kobiet ciężarnych (umożliwiając 

właściwą dezynfekcję) - wykonać w dniu  otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

4. zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-technicznego powierzchni podłogi i listw 

przypodłogowych umożliwiających ich mycie i dezynfekcje oraz w celu zapobiegania  

zakażeniom – nie później niż w ciągu  3 miesięcy od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych, 

5. zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno – technicznego powierzchni ścian             

w gabinecie położnej (ściany należy odmalować i uzupełnić ubytki tynku) – nie 

później niż w ciągu  3 miesięcy od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

6. zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno – technicznego powierzchni glazury 

podłogowej łatwej do mycia i dezynfekcji w celu zapobiegania  zakażeniom                

w poczekalni dla kobiet– nie później niż w ciągu  3 miesięcy od dnia otrzymania 

zaleceń pokontrolnych, 

7. numerowania każdej strony oraz wpisanie nazwiska i imienia na każdej stronie                        

w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentki zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) 

- wykonać w dniu  otrzymania zaleceń pokontrolnych. 

Podczas kontroli stwierdzono awarię bidetu w pomieszczeniu higieniczno – 

sanitarnym. Kierownik zakładu leczniczego w dniu 30 kwietnia 2019 r. poinformował 

telefonicznie zespół kontrolny  o usunięciu awarii bidetu, w związku z tym faktem odstąpiono 

od wydania zalecenie pokontrolnego  w tym przedmiocie.  

 

w Poradni Ginekologiczno – położniczej w Dobiegniewie 

1. w trybie pilnym dokonać przeglądów technicznych sprzętu diagnostycznego 

używanego w poradni ginekologiczno –zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.           

o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) – nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

2. wykonania pilnego remontu dzierżawionego przez podmiot leczniczy pomieszczenia 

poradni ginekologiczno – położniczej, w tym (dostosowania dla osób 

niepełnosprawnych wejścia do poradni oraz pomieszczenia sanitarno – higienicznego, 

podłogi, okien oraz pomalowania ścian w gabinecie ginekologiczno - położniczym) – 

w możliwie najkrótszym  terminie, 

3. oznakowania w trybie pilnym na zewnątrz budynku funkcjonującej poradni 

Ginekologiczno – położniczej w Dobiegniewie – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

4. wymiany w trybie pilnym szafki kartotecznej z powodu zniszczenia oraz odprysków 

farby, jak również z powodu braku zabezpieczenia przed dostępem do dokumentacji 

medycznej osób nieuprawnionych (brak zamknięcia na klucz), co jest niezgodne           

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz. U.     

z 2015 r. poz. 2069) – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych, 
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5. numerowania każdej strony oraz wpisanie nazwiska i imienia na każdej stronie                        

w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentki zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) 

- wykonać w dniu  otrzymania zaleceń pokontrolnych. 

 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych 

zaleceń pokontrolnych informacji o sposobie ich wykonania, a także o działaniach podjętych 

w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.  

Zgodnie z art.108 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), niezastosowanie się do zaleceń 

pokontrolnych stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu leczniczego z Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą.  

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                                Bożena Chudak 

                                                                             Dyrektor  

                                                                            Wydziału Zdrowia 
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