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PS-II.9612.3.2012.WKan 

                                       

 Gorzów Wielkopolski, dnia 07 maja 2012 r.   

   

     
 

              Pani 
         Joanna Pachnicz 

                                                                               Członek Zarządu 

        Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

                                                                              Nowy Szpital w Kostrzynie n/O 

 

 

   
 
 
 
  ZALECENIA POKONTROLNE 

 
 

 

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

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz art. 79 a ust. 1 i ust 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), upoważnieni 

pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 09 marca 2012r. 

przeprowadzili kontrolę sprawdzającą Oddziału Położniczo - Ginekologiczno – Neonatologicznego       

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie n/O. 

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką 

i dzieckiem  w związku z zaleceniami pokontrolnymi, które zostały przekazane do realizacji w dniu  

07.12. 2010r. w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21.10.2010r.  

W toku kontroli ustalono, że podmiot kontrolowany wykonał zalecenia pokontrolne dotyczące: 

• uzupełnienia brakujących podpisów lekarzy i położnych w  dokumentacji medycznej, 

• uzupełnienia brakujących podpisów lekarza i położnej uczestniczących przy porodzie            

w partogramach, w pozostałych skontrolowanych partogramach podpisy widniały, 

• wprowadzono obowiązującą dokumentację indywidualnej pielęgnacji dla kobiet chorych 

ginekologicznie, ciężarnych, położnic i noworodków, ze wszystkimi  jej składowymi, 
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• w każdym z realizowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia wykazano liczbę 

kobiet w nich uczestniczących. 

Nie wykonano zalecenia  pokontrolnego dotyczącego  uzupełnienia  brakującego wpisu w książce 

porodów o odbytym porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim,  w wyniku którego urodził się martwy 

noworodek. Z uwagi na fakt otrzymania w dniu 13.04.2012r. od pani (…) Członka Zarządu 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie n/O informacji oraz 

kserokopii  strony z książki porodowej (potwierdzonej za zgodność z oryginałem), w której ten wpis 

został uzupełniony odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie. 

Nadal niekorzystnie przedstawia się problem wykonywania  cięć cesarskich, gdyż (…)  wzrósł i tak 

już bardzo wysoki wskaźnik cięć cesarskich (…). 

W związku z ustaleniami i wnioskami  przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym 

przez Panią Joannę Pachnicz Członka Zarządu w dniu 27 marca 2012r. bez wniesienia zastrzeżeń, 

przekazuję Pani zalecenie pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do: 

1.Szczególnie wnikliwej oceny wskazań do cięć cesarskich mającej na celu zmniejszenie odsetka 

ich wykonywania. 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego zalecenia 

pokontrolnego informacji o sposobie wykonania powyższego zalecenia, a także o działaniach 

podjętych w celu realizacji  tego zalecenia lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zalecenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Oddział LCZP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

3. a/a 

 

(…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska 
Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


