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  Pani 
Magdalena Stolińska 
Prezes Zarządu 
Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego   
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Piastów 3 
66 – 600 Krosno Odrzańskie 

 
  
 

 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 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 dniach 
26 i 29 października 2012r. przeprowadzili kontrolę problemową w Nowym Szpitalu Powiatu 
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwie Leczniczym Krosno w Krośnie Odrzańskim. 

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 Magdalenę Stolińską w dniu 19.11.2012r. bez wniesienia zastrzeżeń,  
przekazuję Pani na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej niniejsze zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuje podmiot do:  

1. szczególnie wnikliwej oceny wskazań do cięć cesarskich mającej na celu zmniejszenie 
odsetka ich wykonywania, 

2. identyfikacji czynników ryzyka podczas ciąży oraz przed porodem zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 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 (w celu zmniejszenia 
wskaźnika umieralności okołoporodowej), 

3. opracowania i prowadzenia jednej karty zleceń lekarskich (wspólnej dla osób 
zlecających i wykonujących).   

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 zalecenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Oddział LCZP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
3. a/a 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Małgorzata Krasowska – Marczyk 

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej 


