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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 25 i 30 maja 2018 r. kontrolę problemową            

w zakładzie leczniczym SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH ul. Nadodrzańska 6, 

69 – 100 Słubice. 

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 Małgorzatę Krasowską - Marczyk Prezesa Zarządu 

NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA IM. PROFESORA 

ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

w dniu 26. 06. 2018 r. bez wniesienia zastrzeżeń, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuję niniejsze zalecenie 

pokontrolne oraz zobowiązuje podmiot do: 

1. Dokładnej oceny i analizy wskazań do cięć cesarskich przez lekarzy położników,  

w związku  z bardzo wysokim ich wskaźnikiem – 56,7% ogółu porodów, znacznie 

przekraczającym wskaźnik krajowy. Podkreślić należy, że oddział ginekologiczno-

położniczo-noworodkowy rooming-in jest oddziałem pierwszego poziomu 

referencyjnego, a zgodnie z założeniami referencyjności przypadki patologii powinny 

być przekazywane na wyższy poziom. 

2. Dostosowanie Oddziału Pediatrycznego zgodnie z obowiązującymi normami 

w zakresie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego, wyposażonego w natrysk, 

przeznaczonego dla rodziców lub prawnych opiekunów, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą  (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). - zał. 1 Szczegółowe wymagania, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala V. Oddział dziecięcy punkt 10. 
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3. Dostosowania izolatki na Oddziale Pediatrycznym do obowiązujących przepisów 

prawnych zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca  

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

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

4. Dostosowania w Oddziale Pediatrycznym powierzchni sal chorych dzieci lub 

zmniejszenie liczby łóżek w salach, aby umożliwić również pobyt rodzica lub prawnego 

opiekuna z dzieckiem podczas hospitalizacji (zgodnie z zał. 1 Szczegółowe wymagania, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala V. Oddział dziecięcy 

punkt 8) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

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

5. Zapewnienia w Oddziale Pediatrycznym pomieszczenia sanitarno – higienicznego 

przeznaczonego dla dzieci 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 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 739).  

  

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 

 

 

 

 

 Otrzymują: 

 

1. Adresat 

2. a/a 


