
 

 
WZ-I.9612.6.2014.WKan 
                                                                             Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2014 r. 
 

 
 

                                                                              Pan 

                                                                              Waldemar Taborski 

                                                                              Dyrektor 

                                                                              Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny  

                                                                              Zakład Opieki Zdrowotnej  

                                                                               im. Karola Marcinkowskiego  

                                                                               w Zielonej Górze 

 

 

 
 
 
 ZALECENIA POKONTROLNE 

 
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach  28 marca, 2, 4, 9 kwietnia 2014r. 
przeprowadzili kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Szpital 
Wojewódzki w Zielonej Górze, ul. Zyty 26.      

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 wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 16 maja 2014r., jednostce kontrolowanej 
przesłano protokół z przedmiotowej kontroli. Pani Kazimiera Kucharska – Barczyk -  
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze w terminie ustawowym wniosła zastrzeżenia 
do protokołu kontroli. W trakcie postępowania pokontrolnego zespół kontrolny uwzględnił 
jedno ze zgłoszonych zastrzeżeń, co zostało wpisane w protokole pokontrolnym,  dotyczyło 
nazwiska osoby udzielającej wyjaśnień podczas kontroli. Pozostałych zastrzeżeń                   
nie uwzględniono ze względów formalnych. W dniu 08 lipca 2014r. po rozpatrzeniu 
zgłoszonych uwag ponownie przesłano protokół kontroli wraz z ustaleniami i wnioskami, 
który nie został podpisany przez Pana Waldemara Taborskiego Dyrektora Szpitala 
Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze ze względu na fakt, że zespół kontrolny nie uwzględnił 
pozostałych zastrzeżeń wniesionych przez  Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. 
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W związku z powyższym 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 podjęcia działań mających na celu:  

1. Podjęcie starań o zmniejszenie wskaźnika porodów przedwczesnych                             
(11,0%) i wskaźnika umieralności okołoporodowej (10,3‰) przez m. in. modernizację 
Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii 
Noworodka,  

2. Zmniejszenie wskaźnika cięć cesarskich  (w 2013r - 43,9%, I półrocze 2014r. – 49%) 
przez ograniczenie cięć cesarskich na życzenie rodzących oraz dokładną analizę 
wskazań, jak również przez zachęcanie pacjentek już po odbytym wcześniej cięciu 
cesarskim do podjęcia próby porodu samoistnego - odsetek cięć cesarskich w szpitalu 
w Zielonej Górze świadczy o tym że mniej więcej co drugi poród odbywa się drogą 
cięcia cesarskiego. 

3. Zabezpieczenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem 
Ginekologii Onkologicznej w odpowiednią ilość położnych na dyżurach ze względu 
na fakt, że oddział funkcjonuje jako III poziom referencyjny, odbyło się najwięcej 
porodów w całym województwie, wysokiego wskaźnika  porodów przedwczesnych. 

4. Bezwzględne przestrzeganie w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym                      
z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Noworodkowym                        
z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Oddziale Pediatrii 
Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematoonkologii i Nefrologii Dziecięcej 
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania             
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz.177 j.t.) wynikających z § 34 pkt 15 w związku z § 10 ust.1 
pkt 3 oraz  z §14 i 15 dotyczącym obowiązku dołączania karty indywidualnej opieki 
pielęgniarskiej lub karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną                     
(ze wszystkimi jej składowymi) do historii choroby wprowadzenie tego dokumentu 
jako integralnej części historii choroby pacjenta – do wykonania w trybie  
natychmiastowym.  

5. Prawidłowe prowadzenie partogramu na Sali Porodowej  zgodnie z załącznikiem       
nr 2 w/w rozporządzenia – do wykonania w trybie  natychmiastowym.  

6. Przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. 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. z 2012r., 
poz.1100) w zakresie przekazywania przez podmiot leczniczy w dniu wypisu 
zgłoszenia o porodzie położnej rodzinnej – do wykonania w trybie natychmiastowym. 

7. Zapewnienie dogodnych warunków pracy personelu medycznego, poprawę 
bezpieczeństwa przewożonych po porodzie z Sali Porodowej noworodków oraz 
poprawę komfortu przebywania pacjentek podczas hospitalizacji poprzez podjęcie 
prac remontowych oraz modernizujących na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym 
z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Noworodkowym                        



 

z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (konieczność 
usytuowania powyższych oddziałów na jednym poziomie, zabezpieczenie sal 
pacjentek w pomieszczenia higieniczno – sanitarne, wyposażenie sal jak również 
poprawę ich wyglądu zewnętrznego - malowanie ścian, wymiana  podłóg. 

8. Zapewnienie bezpieczeństwa noworodkom z porodów przedwczesnych (wysoki 
wskaźnik – 11% ogółu porodów - III poziom referencji) poprzez zainstalowanie 
odpowiednich instalacji gazowych w stanowiskach do resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej na pododdziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz na Sali 
Porodowej – sprawę należy potraktować jak pilną. 

 
 
Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych zaleceń 
pokontrolnych informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o działaniach 
podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
 
Niniejsze zalecenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
                                                                                                              
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Oddział Rejestru i Nadzoru Podmiotów Leczniczych  
3. a/a 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Janusz Dreczka 
DYREKTOR 

Wydziału Zdrowia 


