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Pani 

Wiesława Cieplicka 

Prezes Zarządu 

Nowy Szpital Sp. z o.o. 

w Świebodzinie 
 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757) oraz art. 111 ustawy 

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

pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 8 lipca 2013 r. - 

9 sierpnia 2013 r. przeprowadzili kontrolę w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o.  

ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin. 

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami w okresie 1 – 30 czerwca 2013 r.  

W toku kontroli stwierdzono, że podmiot kontrolowany spełnia wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420) pod względem lokalizacji, organizacji  

i wyposażenia. Obecnie trwają prace związane z  budową lądowiska dla śmigłowca 

ratunkowego. Zgodnie z § 16 cytowanego  rozporządzenia oddział będzie zobowiązany 

posiadać własne lotnisko lub lądowisko od dnia 1 stycznia 2014 r.  

Ustalono, iż dokumentacja medyczna podlegająca kontroli prowadzona była starannie  

i w należytej formie, zgodnie z  wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.). 

 

 



 

W okresie objętym kontrolą obsada kadrowa oddziału ratunkowego spełniała 

wymagania określone w § 13 rozporządzenia o SOR. Stwierdzono natomiast, że dodatkowym 

obciążeniem dla personelu SOR jest wykonywanie zadań Izby Przyjęć.  

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

przez Panią w dniu 10 września 2013 r. w wyniku kontroli wydaję ocenę pozytywną  

z uchybieniami. Jednocześnie informuję, iż nie uwzględniono wniosku zawartego w piśmie 

znak: NZOZ-III.3.2/0720/57/13 z dnia 10.09.2013 r. o dokonanie korekty protokołu w części 

dotyczącej dyżuru pielęgniarki na SOR w dniu 1.06.2013 r. z uwagi na wniesienie zastrzeżeń 

po upływie terminu. Przyjmując natomiast wyjaśnienia oraz informacje o podjętych 

działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w ramach zaleceń 

pokontrolnych zobowiązuję podmiot do: 

1. Zakończenia budowy lądowiska dla śmigłowca ratunkowego do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2. Kontynuowania podjętych działań mających na celu wykonywanie zadań Izby Przyjęć 

poza obszarami SOR oraz bez uczestnictwa personelu przypisanego do SOR, w celu 

zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentom będącym w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego.  

3. Podjęcia działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia większej liczby lekarzy  

i średniego personelu na dyżurze w SOR. 

 

 

        wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                                                                   Jan Świrepo 

Wicewojewoda Lubuski 
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