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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 17 i 18 września 2018 r. kontrolę problemową  w zakładzie 

leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK 

MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. (Nr księgi w RPWDL 00000000397) 

prowadzącym zakład leczniczy ZESPÓŁ SZPITALNY CAŁODOBOWY PRZY NZOZ SZPITAL    

W SKWIERZYNIE ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna.                                

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką                       

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

            Ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli, zostały podpisane przez Panią Joannę 

Pachnicz Wiceprezesa Zarządu NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. 

DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. w dniu 04.12.2018 r. bez 

wniesienia zastrzeżeń. Ponadto wyżej wymieniona w piśmie o sygn. NZOZ.S.81/2018 z dnia 

4.12.2018 r. poinformowała o usunięciu dwóch nieprawidłowości (tym samym w tym zakresie 

odstąpiono od wydania zaleceń), tj.:  

1. wymianie pękniętej szyby na pulpicie jednej z szafek w gabinecie zabiegowym 

ginekologicznym, 

2. uzupełnieniu braków podpisów i pieczątek osób dokonujących wpisów w Książce przyjęć       

w pododdziale neonatologicznym, a personel został pouczony o konieczność autoryzacji 

dokonywanych wpisów (Rozporządzenie 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 ).  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
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W pozostałym zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, 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: 

1. zapewnienia kobietom rodzącym możliwości udziału osób towarzyszących przy porodzie                    

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów 

postepowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 

okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 

połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.  U. 2016 r. poz. 1132), 

2. zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia higieniczno – sanitarnego przeznaczonego dla Sali 

Porodowej, które umożliwi wykorzystanie prysznica do łagodzenia bólu porodowego szczególnie 

okolicy lędźwiowej (jako jeden z celów zmniejszenia wskaźnika cięć cesarskich),  

3. pilnej wymiany szali na wadze elektronicznej, która znajduje się w gabinecie obserwacyjnym dla 

noworodka, 

4. zapewnienia możliwości realizacji pełnego programu Szkoły Rodzenia wobec ciężarnych w tym, 

udziału w zajęciach partnerów oraz umożliwienia wykonywania przez ciężarne ćwiczeń 

relaksacyjnych, 

5. zapewnienia właściwego nadzoru nad Oddziałem Ginekologiczno – Położniczo – 

Neonatologicznym oraz bezpieczeństwa zdrowotnego nad matką i dzieckiem, poprzez 

powierzenie funkcji Ordynatora/ Kierownika/ Koordynatora Oddziału, osobie która posiada 

specjalizację II° lub jest specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa –  

co jest zgodne również z zaleceniami Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa         

i Ginekologii.  

6. zapewnienie pełnej realizacji świadczeń i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentek (ma                  

to szczególne znaczenie z uwagi na utrzymujący się długotrwale bardzo wysoki wskaźnik cięć 

cesarskich), poprzez zatrudnienie większej liczby położnych (aby na dyżurze dziennym i nocnym 

dyżur pełniły 3 położne). Realizacja zadań położnych odcinkowych przez położną oddziałową 

jest nie do zaakceptowania (stanowisko to podziela również Konsultant Wojewódzki                    

w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii), 

7. przestrzegania zasady świadczenia usług zdrowotnych w ramach trójstopniowej opieki 

zdrowotnej, w tym dokładnej oceny stanu zdrowia pacjentów (ciężarnej i jej dziecka)                       

i analizy wskazań do cięć cesarskich przez lekarzy położników, w związku bardzo wysokim ich 

wskaźnikiem – 55,3 % ogółu porodów, przekraczającym wskaźnik wojewódzki i krajowy, w celu 

właściwej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Podkreślić należy, że oddział 

ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny jest oddziałem pierwszego poziomu referencyjnego, 

a zgodnie z założeniami referencyjności przypadki patologii powinny być przekazywane             

na wyższy poziom. 
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W zakresie Centralnej Sterylizatorni Nowego Szpitala w Świebodzinie, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, obecnie  nie stwierdził bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i 

życia pacjentów przy zachowaniu opracowanych procedur i nierozszerzeniu działalności przez 

Sterylizatornię w Nowym Szpitalu  w Świebodzinie. Natomiast ze względu na niewłaściwą 

funkcjonalność pomieszczeń, niezgodną z wymogami rozporządzenia, świadczenie usług dla 

placówek zewnętrznych może być utrudnione i konieczne jest wykonanie decyzji Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie, aby zabiegi sterylizacji były w pełni właściwe, a obiekt nie 

stwarzał zagrożenia dla zdrowia pacjentów i pracowników.  W związku z powyższym dalszą ocenę 

realizacji wykonania przedmiotowej decyzji dokonają właściwe organy inspekcji sanitarnej.  

 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego zalecenia 

pokontrolnego informacji o sposobie jego wykonania, a także o działaniach podjętych w celu realizacji 

zalecenia lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Otrzymują: 

 

1. Adresat 

2. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

                    Bożena Chudak 

          Dyrektor Wydziału Zdrowia 

 


