
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                
PROTOKÓŁ  KONTROLI SPRAWDZAJ ĄCEJ 

przeprowadzonej w Szpitalu im. Pięciu Św. Braci Mi ędzyrzeckich  
w Mi ędzyrzeczu z dnia 12 grudnia 2014 r. 

 

1.Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: 

Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Konstytucji 3 Maja 35,  

66 – 300 Międzyrzecz   

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: 

Szpital im. Pięciu Św. Braci  Międzyrzeckich w Międzyrzeczu (Nr księgi w RPWDL – 

000000004065) ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66 – 300 Międzyrzecz   

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych  – 12 grudnia 2014 r. 

4. Data zakończenia czynności kontrolnych  – 31 grudnia 2014 r. 

5. Zespół kontrolny w składzie: 

1. Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki  w Wydziale Zdrowia LUW 

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 400 – 

1/2014  z dnia 2 grudnia 2014 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

2. Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia LUW 

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 400 – 

2/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. – członek zespołu kontrolnego.  

 

                                                                                                                    (dowód akta kontroli str.1 - 47) 

 

Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Konstytucji 3 Maja 35,    

66 – 300 Międzyrzecz, posiadający przedsiębiorstwo Szpital im. Pięciu Św. Braci 

Międzyrzeckich w Międzyrzeczu, które to na wniosek Wojewody Lubuskiego został poddany 

kontroli doraźnej w dniu 12 marca 2013 r.,  a w wyniku której zespół kontrolny stwierdził:  

1. fakt obecnych w dniu 6.02.2013 r. na dyżurze dziennym od godziny 7.00 do 19.00           

w oddziale ginekologiczno – położniczym rooming in dwóch pielęgniarek i jednej 

położnej sprawujących bezpośrednio opiekę nad pacjentkami i noworodkami, 

2. nieprawidłowości we współpracy całego zespołu terapeutycznego, co potwierdziła 

sytuacja opuszczenia przez położną rodzącej nie przekazując jej pod opiekę innej 

położnej. Ponadto niepokojąca praktyka angażowania dyżurujących pielęgniarek lub 

położnych do innych zadań -  wprowadzania do systemu danych informatycznych 
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(nowoprzyjętych pacjentek), co odbywa się kosztem zmniejszenia zabezpieczenia 

kadry medycznej w trakcie dyżuru.   

3. brak właściwego nadzoru ze strony kadry kierowniczej oddziału, 

4. dokumentacja medyczna w zakresie objętym kontrolą prowadzona przez położną 

dotycząca rodzącej prowadzona była nierzetelnie, nieczytelnie oraz niezgodnie           

z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2010.          

Nr 252, poz. 1697 ze zm.) w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania, wpisy w dokumentacji medycznej prowadzonej przez 

położną o odbytym porodzie są rozbieżne z faktami. Brak opisu zdarzenia, które 

miało miejsce podczas porodu rodzącej, 

5. brak wpisu lekarza (rezydenta) w dokumentacji medycznej, wykonującego pierwsze 

badanie noworodka (w jakich warunkach przebiegał poród), 

6. wpis o zaistniałym zdarzeniu widniał tylko w indywidualnej dokumentacji 

noworodka. 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie w/w kontroli nieprawidłowościami, wydano 

następujące zalecenia pokontrolne i zobowiązano podmiot do: 

1. Właściwego zabezpieczenia kadry położnych w Oddziale Ginekologiczno – 

Położniczym rooming in na dyżurach  zarówno dziennych, jak i nocnych  zgodnie 

ustawą  z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 

1039   z późn. zm). 

2. Wzmocnienia nadzoru przez kadrę kierowniczą oraz podjęcia działań mających          

na celu prawidłową organizację pracy oddziału zgodnie z obowiązującymi 

standardami i przepisami w tym zakresie w szczególności Ustawy z dnia 15 lipca  

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm), 

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

postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych       

z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej  nad kobietą w okresie fizjologicznej 

ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2012 

poz.1100), Rozdziału 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek           

i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z  2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 

641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 

grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu 

jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252,  poz.1697 oraz z  2012r. poz. 583). 
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3. Z uwagi na konsekwencje zawodowe i karne związane z nieprawidłowym  

prowadzeniem dokumentacji medycznej  - niezgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697 oraz z 2012 r. 

poz.583), przeprowadzenie wewnątrzoddziałowego przeszkolenia kadry medycznej.  

4. Określenia zasad prawidłowej współpracy całego Zespołu terapeutycznego                  

na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym rooming in.  

 

W związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi Dyrektor kontrolowanej jednostki 

Pan Kamil Jakubowski poinformował pismem z dnia 21.05.2013 r. o sposobie wykonania 

zaleceń pokontrolnych. Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono w dniu 12.12.2014 r. 

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne kontrolą sprawdzającą objęto okres  od 21.05.2013 r. 

czyli od dnia przesłania przez podmiot leczniczy pisma o sposobie wykonania zaleceń 

pokontrolnych do dnia 30.11.2014 r. 

 

Odnośnie punktu 1 zaleceń pokontrolnych kontrolą sprawdzającą objęto 19 grafików 

pracy pielęgniarek i położnych tj. 579 dyżurów (dzienne i nocne) za okres od 21.05.2013 r.               

do 30.11.2014 r. Dokonując oceny zabezpieczenia kadry położnych na dyżurach dziennych      

i nocnych stwierdzono dyżury dwuosobowe położnych w dwóch przypadkach na dyżurach 

dziennych (w tym czasie  do godziny 14.30 również była obecna położna oddziałowa) oraz  

w 6 przypadkach na dyżurach nocnych. Dyżury dwuosobowe położnych odnotowano            

w miesiącu grudniu 2013 r.   

Na 579 dyżurów dziennych w 283 przypadkach dyżurowały po 2 położne i 1 pielęgniarka, w 

279 po 3 położne, w 7 po 4 położne oraz w 8 po  3 położne  i 1 pielęgniarka. Dyżury 

położnych nocne: na 579 dyżurów, w 347 przypadkach dyżurowało po 2 położne i 1 

pielęgniarka, w 222 po 3 położne, w 1 po 3 położne i 1 pielęgniarka oraz w 3 po 4 położne. 

Sprawdzono również zakresy czynności pielęgniarek zatrudnionych w oddziale 

ginekologiczno – położniczym – rooming – in. Zakresy były zgodne z ich kwalifikacjami       

oraz ich kompetencjami (zgodnie z obowiązującą  ustawą  z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm). Na podstawie grafików oraz 

zakresów czynności zespół kontrolny stwierdził prawidłowe zabezpieczenie oddziału 

ginekologiczno – położniczego – rooming – in. w kadrę położnych. 

          

                                  (dowód akta kontroli str.48 –78) 
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Odnośnie punktu 2 zaleceń pokontrolnych zespół kontrolny zapoznał się z spisem 

wewnętrznych instrukcji szczegółowych szpitala Międzyrzeckiego, w tym: instrukcji 

dotyczących oddziału ginekologiczno – położniczego rooming – in., takich jak: 

(monitorowanie tętna, ruchów płodu i czynności skurczowej macicy, monitorowanie bólu, 

postępowanie w przypadku stwierdzenia zielonych wód płodowych, przygotowanie              

do zabiegu ginekologicznego i cięcia cesarskiego, opieka laktacyjna, planowanie operacji 

ginekologicznych i cięcia cesarskiego, przyjęcie pacjentki do szpitala – Położnicza Izba 

Przyjęć i innych. Opracowane instrukcje wewnętrzne usprawniają pracę oraz wyznaczają czy 

wskazują procedury bądź zasady postępowania  medycznego w poszczególnych sytuacjach   

w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Jednocześnie oddział ginekologiczno – 

położniczy - rooming – in., posiada opracowane przez położne standardy postępowania, 

które zostały dopracowane po przekazanych zaleceniach pokontrolnych. Opracowano 

standard „Opieka nad kobietą rodzącą w I, II, III i IV okresie porodu”, „Opieka nad kobietą 

ciężarną – ciąża ekotopowa”,   „Postępowanie z płodami martwymi”, „Opieka nad kobietą 

ciężarną - (rola Szkoły Rodzenia)” oraz standard „W sprawie dokumentacji medycznej           

i sposobu w niej zapisywania”. Kontroli poddano również książki raportów położnych. 

Każdy dyżur położnych (dzienny i nocny) był przeczytany przez położną oddziałową             

i opatrzony podpisem wraz z pieczątką, na której widniał numer prawa wykonywania 

zawodu. 

                                                                                                         

(dowód akta kontroli str.79 -81 ) 

 

Odnośnie punktu 3 zaleceń pokontrolnych w związku z zaistniałymi uchybieniami                 

w prowadzeniu dokumentacji medycznej w oddziale ginekologiczno – położniczym rooming 

- in  w dniu 10.05.2013 r. w oddziale  przeprowadzono szkolenie wewnątrzoddziałowe         

jak również opracowano standard „W sprawie dokumentacji medycznej i sposobu w niej 

zapisywania”. Udział w szkoleniu wzięło 17 osób (lekarze, położne i pielęgniarki z oddziału 

ginekologiczno – położniczego – rooming – in.). Temat szkolenia „Aspekty prawne dotyczące 

prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej”, szkolenie przeprowadził Sławomir 

Bartkowiak specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.  

      

            (dowód akta kontroli str.82 - 88) 
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W okresie od 21.05.2013 r. do 30.11.2014 r. odbyło się 497 porodów,  kontroli 

poddano księgę porodów, oraz 20% ogółu dokumentacji medycznej tj: 100 historii chorób 

oddziału ginekologiczno – położniczego rooming in, 100 partogramów, 100 kart procesu 

pielęgnowania położnicy, 100 historii rozwoju noworodka, 100 kart procesu pielęgnowania 

noworodka, 100 kart zleceń lekarskich i wykonanych zleceń lekarskich przez położne              

i pielęgniarki. Księga Porodów prowadzona była prawidłowo czytelnie i rzetelnie. Pod 

każdym wpisem w książce widniał podpis i pieczątka wraz  z numerem  prawa wykonywania 

zawodu osoby dokonującej wpisu. Partogram prowadzony podczas przebiegu porodu również 

prowadzony prawidłowo. Skontrolowane karty procesu pielęgnowania zawierały wszystkie 

składowe. Pacjentki, noworodki opisane przez położne i pielęgniarki w procesie 

pielęgnowania miały wyodrębniony problem, sposób realizacji, podjęte działania 

terapeutyczne, oraz ocenę efektów podjętych działań. Każdy wpis dokonany w kartach 

procesu pielęgnowania był zapisany chronologicznie, opatrzony podpisem i pieczątką             

z nr prawa wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu w dokumentację. Kontroli 

również poddano 100 kart zleceń lekarskich oraz wykonanych zleceń przez położne                 

i pielęgniarki u  położnic i noworodków. Karty zleceń prowadzone prawidłowo, wpisy                

o wydanych zleceniach lekarskich dokonują lekarze podpisując zlecenia wraz z pieczątką, 

natomiast wykonanie zlecenia poświadcza położna lub pielęgniarka podpisem oraz pieczątką                   

z numerem prawa wykonywania zawodu. 

                                                                                                        (dowód akta kontroli str. 89 - 92) 

Odnośnie punku 4 stwierdzono, że wprowadzanie do systemu danych informatycznych 

(nowoprzyjętych pacjentek) odbywa się na dyżurze w oddziale (istnieje zabezpieczenie 

oddziału w komputery). W związku z tym nie ma konieczności schodzenia położnych          

do izby przyjęć, gdzie poprzednio dokonywano wprowadzania danych, tym samym 

opuszczenia przez pielęgniarkę lub położną pacjentek w celu wprowadzenia danych             

do komputera.  

           (dowód akta kontroli str. 92- 94) 

 

 

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

1 Podmiot leczniczy Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                

prowadzący Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Szpital im. Pięciu Św. Braci 

Międzyrzeckich w Międzyrzeczu w 100% zrealizował zalecenia pokontrolne dotyczące 

oddziału ginenekologiczno – położniczego rooming in.  
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2. Na podstawie grafików oraz zakresu czynności zespół kontrolny w większości dyżurów  

stwierdził prawidłowe  zabezpieczenie oddziału ginekologiczno – położniczego – rooming – 

in. w kadrę położnych,  co szczegółowo opisano na stronie 3 protokołu. Najczęściej były       

to dyżury trzyosobowe - 2 położne i 1 pielęgniarka lub 3 położne (zatrudniono dodatkowo          

1 położną). 

3. Stwierdzono prawidłowy nadzór Kadry Kierowniczej - Ordynatora jak również Położnej 

Oddziałowej nad personelem realizującym zadania w zakresie opieki zdrowotnej nad matką                 

i dzieckiem poprzez: szkolenia wewnątrzoddziałowe, opracowanie i przestrzeganie 

standardów postępowania oraz wewnętrznych procedur, nadzór nad dokumentacją medyczną. 

4. Dokumentacja medyczna poddana kontroli tj. księga porodów,  książki raportów, historie 

chorób oddziału ginekologiczno – położniczego rooming in, partogramy, karty procesu 

pielęgnowania położnicy, historie rozwoju noworodka, karty procesu pielęgnowania 

noworodka, karty zleceń lekarskich i wykonanych zleceń lekarskich przez położne                  

i pielęgniarki prowadzona była prawidłowo, czytelnie i rzetelnie. Każdy wpis dokonany         

w  dokumentacji był zapisany chronologicznie, opatrzony podpisem i pieczątką z nr prawa 

wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu.  

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

O przeprowadzonej kontroli sprawdzającej zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce 

kontroli pod poz. nr 23. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze  zm.). 

 

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem Prezes podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów 

stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności 

kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

Prezes podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności 

kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

- egz. nr 1 przekazano Panu Kamilowi Jakubowskiemu Prezesowi Szpitala Międzyrzeckiego 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu. 

- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu  

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

                                          

19.01.2015 r. Gorzów Wlkp. 

 

Podpisy osób kontrolujących: 

1. Inspektor Wojewódzki 

w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych 

w Wydziale Zdrowia 

         Wiesława Kandefer 

 
2. Inspektor Wojewódzki 

w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych 

w Wydziale Zdrowia 

        Marta Powchowicz 

 

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu  

 

Miejscowość:  Międzyrzecz  data 23.01.2015 r.            

 

Podpis:  Prezes Zarządu 

           Kamil Jakubowski                           

Pieczątka i podpis  Prezesa jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej 
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Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość.....................................data..............            

 

Podpis....................................................................                            

 

 

Pieczątka i podpis  Prezesa jednostki  kontrolowanej lub  osoby upoważnionej 

 

    Sporządziła: Wiesława Kandefer 


