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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 7 i 8 marca 2019 r. kontrolę problemową w zakładzie 

leczniczym SZPITAL MIĘDZYRZECKI SP. Z O.O. SZPITAL IM. PIĘCIU ŚW. BRACI 

MIĘDZYRZECKICH W MIĘDZYRZECZU  ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu. 

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 Pana Edwarda Tyranowicza Prezesa Zarządu Podmiotu Leczniczego SZPITAL 

MIĘDZYRZECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Międzyrzeczu 

w dniu 04. 07. 2019 r. bez wniesienia zastrzeżeń, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przekazuję niniejsze zalecenie pokontrolne oraz 

zobowiązuje podmiot do usunięcia w trybie pilnym dodatkowych łóżek w Oddziale Pediatrycznym 

w salach znajdujących się w części przeznaczonej dla dzieci starszych. Likwidacja tych łóżek 

umożliwi dostęp do pacjenta z trzech stron łóżka, w tym z dwóch dłuższych, jak również zwiększy 

powierzchnię podłogi przeznaczoną do poruszania się po sali zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie  szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). 

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a                                                                                        Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                                                          Bożena Chudak 

                                                                                                         Dyrektor  

                                                                                                           Wydziału Zdrowia 
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