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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) upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego     

w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 5 i 6 czerwca 2018 r. kontrolę problemową           

w zakładzie leczniczym NOWY SZPITAL W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ – LECZENIE 

SZPITALNE ul. Gabriela Narutowicza 6, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą. 

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 Panią Joannę Pachnicz Prezesa Zarządu NOWY SZPITAL                       

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

w dniu 05. 09. 2018 r. 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: 

1. Przestrzegania zasady świadczenia usług zdrowotnych w ramach trójstopniowej opieki 

zdrowotnej, w tym dokładnej oceny stanu zdrowia pacjentów (ciężarnej i jej dziecka)         

i analizy wskazań do cięć cesarskich przez lekarzy położników, w  związku wysokim ich 

wskaźnikiem – 46 % ogółu porodów, przekraczającym wskaźnik krajowy, w celu 

właściwej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Podkreślić należy, że oddział 

ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny jest oddziałem pierwszego poziomu 
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referencyjnego, a zgodnie z założeniami referencyjności przypadki patologii powinny 

być przekazywane na wyższy poziom. 

2. Niezwłoczne zabezpieczenie oddziału ginekologiczno-położniczo-neonatologicznego      

w laktator i umożliwienie położnicom z jego korzystania w przypadku zaburzeń 

laktacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.     

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. 2016 r. poz. 1132).  

3. Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego i zasad BHP, 

w szczególności: 

 Użytkowanie mebli, przeznaczonych do świetlic w podmiotach leczniczych  

w oddziale ginekologiczno–położniczym, zgodnie z obowiązującymi standardami 

epidemiologicznymi.  

 Natychmiastowej wymiany fotela ginekologicznego w ginekologicznym gabinecie 

zabiegowym.  

 Pilnej naprawy podłogi w gabinecie zabiegowym ginekologicznym, obecna podłoga 

zagraża bezpieczeństwu pacjentek i personelowi. 

 Pilnej wymiany kratki ściekowej w pomieszczeniu  higieniczno – sanitarnym.           

4. Zapewnienia w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym 

pomieszczenia sanitarno – higienicznego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych     

umożliwiającego swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim, zgodnie  

z  obowiązującymi przepisami - zał. 1 Szczegółowe wymagania, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala,  II. Zespół pomieszczeń 

pielęgnacyjnych w oddziale punkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26czerwca 

2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  

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

5. Właściwej organizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych na Sali porodowej, jak 

również w zakresie opieki pooperacyjnej nad pacjentkami ginekologicznymi.  

6. Prawidłowe oznakowanie  trzech pomieszczeń: 

 gabinetu USG,  

 sali pooperacyjnej przeznaczonej dla  pacjentek ginekologicznych, 

 pomieszczenia przeznaczonego dla salowej.  
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7. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem     

Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów zakresów i wzorów dokumentacji medycznej  

oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).  

                                   

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 zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

                                                                                                        z up. Wojewody Lubuskiego             

                                                                                                                  Bożena Chudak 

                                                                                                         Dyrektor Wydziału Zdrowia 

 

1. Adresat 

2. a/a 

 

 


