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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19.09.2019 r. oraz w dniu 03.10.2019 r.  

przeprowadzili planową kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. „SZPITAL 

REHABILITACYJNO – LECZNICZY DLA DZIECI W WOJNOWIE”, prowadzącym 

działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne, 

zlokalizowanym w Wojnowie 7 A. 

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. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym 

do kontrolowanej jednostki w dniu 16.10.2019 r., i odesłanym do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 21.10.2019 r. bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że  stan organizacyjny skontrolowanych 

komórek organizacyjnych zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru 

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

W wyniku przeprowadzenia kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, lecz uchybienia 

o charakterze formalnym dot. dokumentacji medycznej. Za stwierdzone uchybienia 

odpowiedzialny jest Kierownik podmiotu leczniczego. 
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W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zobowiązuję Kontrolowanego do:  

1. stosowania w kartach zleceń lekarskich pieczątek z tytułem zawodowym oraz numerem 

prawa wykonywania zawodu przez lekarzy zlecających oraz przez pielęgniarki 

wykonujące zlecenia,  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),  

2. stosowania  karty procesu pielęgnowania jako elementu kart indywidualnej pielęgnacji 

pacjenta oraz stosowania pieczątek z tytułem zawodowym wraz z numerem prawa 

wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu w tych kartach.  

 

Ww. zalecenia należy wdrożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia  otrzymania niniejszego pisma.  

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych oczekuję 

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 
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