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NZOZ „Szpitala Powiatowego” Sp. z o.o.   

w Słubicach 

 

  

 

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 ze zm.) 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 29 

października – 7 listopada 2014 r. przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Słubicach Sp. z o. o.  

Przedmiotem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania 

szpitalnego oddziału ratunkowego.  

Na podstawie ustaleń pokontrolnych oraz wyjaśnień wniesionych pismem znak: 

BZ.165.2014 z dnia 24 listopada 2014 r., które dotyczyły: 

1. zmian w procedurze „Przyjęcie w SOR”, w której opisano formę prowadzenia 

dokumentacji zgodnie z rzeczywistym sposobem dokumentowania;  

2. sporządzania raportów lekarskich zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania,  

stwierdzono, że Szpital wykonał zalecenia pokontrolne wydane przez Wojewodę Lubuskiego 

w wyniku kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2013 r.  
 

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

przez Pana w dniu 25 listopada 2014 r., oraz fakt, iż nie przedstawiono kontrolującym 

dokumentów potwierdzających obecność lekarzy na 16 dyżurach dziennych w godz. 700- 1500 

(pkt 10 ppkt 4 oraz pkt 11 lit. d protokołu kontroli) wydaję ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami. 

W związku z powyższym w ramach zaleceń pokontrolnych zobowiązuję podmiot do: 

1. Zapewnienia na wszystkich dyżurach lekarzy posiadających kwalifikacje lekarza 

systemu; 

2. Wyeliminowania wielodobowych dyżurów personelu medycznego. 
 

Ponadto informuję, iż ze względu na wpływ po terminie, złożone przez Pana w dniu 

10 grudnia 2014 r. wyjaśnienia do protokołu kontroli, nie zostały uwzględnione.  
 

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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