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ZALECENIA POKONTROLNE 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 15, 16, 17 września 2015 r. przeprowadzili 

kontrolę problemową  w Przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Specjalistyczny Zakład 

Medyczny Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,                          

ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp. 

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. 

      W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli  

podpisanym przez Pana Henryka Kloczkowskiego Dyrektora podmiotu leczniczego Fundacji 

”NASZE ZDROWIE” w dniu 18. 11. 2015 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. bezwzględnego wpisywania wyników wykonanych badań laboratoryjnych, 

diagnostycznych, w tym  (badań USG, KTG ) do karty przebiegu ciąży, która znajduje 

się w poradni ginekologiczno – położniczej jak również do karty ciąży, którą posiada 



 

kobieta ciężarna. Każdy wpis musi być opatrzony podpisem i pieczątką wraz                

z numerem prawa wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu.  

Brak wpisów w dokumentacji medycznej kobiety ciężarnej, w przypadku ciąży lub porodu 

powikłanego w wielu przypadkach jest utrudnieniem w postawieniu diagnozy                        

dotyczącej dotychczasowego przebiegu ciąży. 

 

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 zalecenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

Otrzymują: 

 

 

1. adresat 

2. Oddział Zdrowia Publicznego i Analiz LUW 

3. a/a                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                          

z up. Wojewody Lubuskiego 

      Małgorzata Krasowska – Marczyk 

                                                                                                                  Dyrektor Wydziału Zdrowia 
 


