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WZ-V.9612.1.2.2019.LMac                        Gorzów Wlkp., dnia  22 marca  2019 r. 

 

 

NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

ul. Henrykowska 1 

67-300 Szprotawa 

 

 

 

Nr księgi rejestrowej: 000000023624-W-08  

 

Na podstawie art. 111 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190),  w dniu 11 lutego 2019 r.  została 

przeprowadzona  kontrola doraźna  w podmiocie leczniczym pn.: NOWY SZPITAL 

W SZPROTAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

ul. Henrykowska 1 w Szprotawie. 

Kontrola została przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w  dziedzinie 

chorób wewnętrznych powołanego przez Wojewodę Lubuskiego oraz pracownika Wydziału 

Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w zakresie oceny zgodności 

z przepisami wykonywanej działalności leczniczej w Oddziale Chorób Wewnętrznych. 

Kontrolę przeprowadzono w związku z obawą ograniczenia dostępności do świadczeń  

w wyniku zmniejszenia liczby łóżek na ww. oddziale. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu  

04 marca 2019 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 12.03.2019 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

W dniu kontroli stan organizacyjny skontrolowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych 

był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie 

wizytacji skontrolowanego oddziału oraz przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono 

nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.  
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W wyniku kontroli Konsultant Wojewódzki stwierdził, że: 

 nastąpiła poprawa, zarówno zabezpieczenia sprzętowego oddziału wewnętrznego, 

jak i w zakresie merytorycznej opieki nad chorymi, 

 stan aktualny oddziału jest zadowalający,  

 oddział aktualnie ma potencjał do rozwoju, a jego  możliwości nie są wykorzystane 

w pełni, głównie z powodu niedoboru kadry lekarskiej, 

 obserwowany wcześniej brak zainteresowania chorych leczeniem w oddziale chorób 

wewnętrznych  i niepochlebna opinia o oddziale - powodowały, że mieszkańcy leczyli 

się w Nowej Soli, Zielonej Górze i innych szpitalach. Nowy zespół, jego kompetencje 

i oferta merytoryczna spowodują powrót chorych do szpitala w Szprotawie. 

 

Uwagi i wnioski:   

1) Bezzasadne i szkodliwe dla oddziału jest zmniejszenie liczby łóżek, ponieważ 

na oddziale są warunki do hospitalizowania 30 chorych. 

2) Konieczne jest dążenie do budowy własnego stabilnego zespołu lekarskiego opartego 

na minimum 4 pełnych etatach, co umożliwi właściwe wykorzystanie przestrzeni 

i sprzętu. 

3) Należy skupić się na dalszym pozyskiwaniu kadr.  

 

Ponadto osobę udzielającą wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych, pouczono 

o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych 

objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  

 

 

 

 

 

 

 


