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Gorzów Wlkp., dnia 30 stycznia 2014 r.

Pan
Piotr Dębicki
Prezes Zarządu
Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

ZALECENIA POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz art. 79 a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), upoważnieni pracownicy
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 26, 27, 28 i 29
listopada 2013r. przeprowadzili kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego - Lecznictwie Szpitalnym ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1.
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 09.12.2013r. jednostce kontrolowanej
przesłano protokół z przedmiotowej kontroli. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu ww. spółki
wniósł zastrzeżenia do protokołu kontroli, które przez zespół kontrolny nie zostały
uwzględnione. Ponownie przesłany protokół kontroli wraz z ustaleniami i wnioskami został
podpisany przez Pana Piotra Dębickiego w dniu 16. 01. 2014r. 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 podjęcia
działań mających na celu:
1. zminimalizowanie wysokiego wskaźnika umieralności okołoporodowej (11,2 ‰)
i porodów wcześniaczych (15,7%),
2. bezwzględne przestrzeganie w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem
Intensywnej Opieki nad Noworodkiem oraz Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii
Dziecięcej przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

(Dz. U. z 2010r., Nr 252, poz.1697 ze zm.) wynikających z §14 i 15 dotyczących
obowiązku dołączenia karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej do historii choroby
tj. w trybie natychmiastowym prowadzenie tego dokumentu jako integralnej części
historii choroby pacjenta,
3. bezwzględne przestrzeganie na Bloku Porodowym przepisów rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r., Nr 252, poz.1697 ze zm.)
wynikających z § 34 pkt 15 w związku z § 10 ust.1 pkt 3 tj. w trybie
natychmiastowym prawidłowego prowadzenia książki porodowej w zakresie
oznaczenia lekarza przyjmującego poród,
4. przestrzegania 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.

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
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