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ZALECENIA POKONTROLNE 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 18 listopada 2016 r. kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych ul. Strzelecka 1,   

66 – 200 Świebodzin.   

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. 

W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym 

przez Panią Wiesławę Stefanowską Kierownika Zakładu Usług Medycznych w dniu 

10.01.2017 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:  

1. dokumentowania w Historii Choroby kobiety ciężarnej faktu poinformowania,          

że od 21 tygodnia powinna się zgłosić do położnej POZ w celu objęcia jej opieką 

profilaktyczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 

2012 r. w sprawie standardów postępowania 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), 
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2. prowadzenia dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych 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 w poradni ginekologiczno – położniczej, 

w Przychodni ul. Oś. Łużyckie 39 w Świebodzinie, 

3. dokładne opisywanie wizyt kobiet ciężarnych z uwzględnieniem stanu ogólnego, 

tygodnia ciąży, tętna płodu, samopoczucia, analizy wykonanych wyników, 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz wydanych zaleceń. w poradni 

ginekologiczno – położniczej, w Przychodni ul. Matejki 1 w Świebodzinie, 

 

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. 

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Otrzymują: 

 

1. Adresat 

2. a/a 

                                                                                             z up.WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Bożena Chudak 

  Dyrektor Wydziału Zdrowia 

 


