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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013.757. j.t.) oraz art. 111 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 t.j.) pracownicy 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 11-20 czerwca 2013 r. 

przeprowadzili kontrolę doraźną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpitala 

Powiatowego” w Słubicach Spółka z o.o. 

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do  

10 czerwca 2013 r. 
W związku z pismem, znak: BZ.101.2013 z dnia 30 lipca 2013 r. informuję, iż 

podtrzymuję stanowisko przekazane pismem znak: BZK-V.431.7.2013.MSta z dnia 18 lipca 

2013 r. i przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli ustalono, że Szpitalny Oddział 

Ratunkowy (SOR) spełnia wymagania pod względem lokalizacji i wyposażenia, stwierdzono 

drobne uchybienia w zakresie warunków technicznych. 

Obsada kadrowa w SOR spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 

237, poz. 1420).  

Stwierdzono uchybienia w zakresie organizacji pracy w Oddziale w tym  

w prowadzeniu dokumentacji medycznej. 

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli, podpisanym 

przez Pana w dniu 29 lipca 2013 r., w wyniku kontroli wydaję ocenę pozytywną                          

z nieprawidłowościami i w ramach zaleceń pokontrolnych zobowiązuję podmiot do: 

 

1. Uzupełnienia w sali zabiegowej jednego gniazda poboru tlenu, powietrza i próżni, 

oraz jednego gniazda poboru energii elektrycznej. 

2. Utrzymania zwiększonej liczby średniego personelu oraz rozważenie zatrudnienia 

dodatkowego personelu pomocniczego z uwagi na obecnie duże obciążenie 

pielęgniarek podczas pracy. 

3. Ujednolicenia sposobu postępowania z osobami zgłaszającymi się do oddziału               

i opisu postępowania zawartego w wewnętrznej instrukcji WIS 34 – Przyjęcie  



w SOR, umożliwiającego przestrzeganie opracowanej procedury zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami i zasadami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. Dokonania zmian organizacyjnych zapewniających wykonywanie zadań Izby 

Przyjęć poza obszarami SOR w celu zwiększenia dostępności doświadczeń 

zdrowotnych pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego „Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki 

zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia                      

w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się                

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”.  

5. Prowadzenia raportów lekarskich zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania. 

6. Podjęcia działań organizacyjnych w celu wyeliminowania rozbieżności w zapisach 

dokumentacji medycznej prowadzonej w formie pisemnej i elektronicznej. 

 

 

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

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także  

o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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