
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2018 r

ZP-ZPSM.9612.17.2018.IS

Pan
Kamil Dybizbański
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
w  Oleśnicy

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności 

leczniczej”, w związku z § 14 Zarządzenia N r 286 W ojewody Dolnośląskiego z dnia 

21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego 

oraz na podstawie imiennych upoważnień nr 214 i 215 z dnia 6 kwietnia 2018 r., zespół 

kontrolerów w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

M onika Kustra-Gułaj -  inspektor wojewódzki w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, 

w dniach 23 kwietnia 2018 r. i 24 kwietnia 2018 r. przeprowadził bezpośrednie czynności 

kontrolne w  trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Powiatowy Zespół Szpitali 

z siedzibą w  Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, prowadzącym zakład leczniczy pod nazwą 

Szpital w  Oleśnicy -  Powiatowy Zespół Szpitali w  Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 

56-400 Oleśnica.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w  oddziałach: 

ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym, dokumentowanie udzielonych świadczeń 

zdrowotnych oraz realizacja i dokumentowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad 

kobietą rodzącą, położnicą i noworodkiem zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.
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Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w kontrolowanym 

zakresie był Pan Kamil Dybizbański -  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. ZP-ZPSM .9612.17.2018.IS, podpisanym przez kontrolowany 

podmiot w dniu 4 czerwca 2018 roku bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze 

wystąpienie pokontrolne.

N a podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego 

podmiotu leczniczego w obszarze objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe.

1. Posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej zawierającego informacje określone art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Po przeanalizowaniu treści regulaminu organizacyjnego kontrolujący stwierdzili brak 

w  dokumencie określonych celów i zadań podmiotu leczniczego, co jest niezgodne 

z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

W w/w dokumencie użyto określenia „przedsiębiorstwo” jako zespół składników 

majątkowych, za pomocą którego podmiot wykonuje określony rodzaj działalności, co jest 

niezgodne z art. 2 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy.

W regulaminie organizacyjnym brak było odesłania do Zarządzenia nr 6/2018 w sprawie 

opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz Zarządzenia nr 69/2016 r. w sprawie 

wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo 

całkowitą odpłatnością.

W zarządzeniu nr 6/2018 r. Dyrektora podmiotu leczniczego z dnia 19 stycznia 2018 r. 

określono zasady wyliczenia wysokości opłaty za udostępnienie jednej strony wyciągu lub 

odpisu dokumentacji medycznej, jednej strony kopii dokumentacji medycznej oraz 

dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, zgodnie z regułą określoną 

w art. 28 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.), zwana dalej „ustawą o prawach 

pacjenta” . W  dokumencie tym nie ustalono wysokości opłaty za udostępnienie jednej



strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, jednej strony kopii dokumentacji 

medycznej oraz dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, co jest 

niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto w treści regulaminu oraz w powyżej wskazanych dokumentach zastosowano 

nieaktualne publikatory aktów prawnych.

2. Zgodność posiadanej liczby łóżek w oddziałach: ginekologiczno-położniczym 

i neonatologicznym z liczbą wpisaną do księgi rejestrowej podmiotu leczniczego 

prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Liczba łóżek znajdująca się w  oddziale ginekologiczno-położniczym była niezgodna 

z liczbą wpisaną do księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wykonujących działalność 

leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, tj.: 

wpisana liczba łóżek dla noworodków: 20, 

stwierdzona liczba łóżek dla noworodków: 12.

Liczba łóżek znajdująca się w  oddziale neonatologicznym była niezgodna z liczbą 

wpisaną do księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, tj.:

- wpisana liczba łóżek ogółem: 20,

- stwierdzona liczba ogółem: 8.

3. Spełnienie warunków i wymagań pomieszczeń oddziałów ginekologiczno-położniczego 

i neonatologicznego oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie oględzin pomieszczeń oddziałów: ginekologiczno-położniczego

i neonatologicznego, kontrolujący ustalili, że w skład Bloku porodowego wchodziły: sala 

cięć cesarskich oraz 3 boksy przedzielone ścianami, połączone otwartym przejściem od 

strony okien, w  których znajdowały się 2 łóżka porodowe nowego typu i 1 stanowisko 

noworodkowe. Stwierdzono, że pomieszczenia Bloku porodowego umożliwiają, 

częściowo, zachowanie intymności kobiecie rodzącej w rozumieniu art. 20 ust. 1 i art. 22 

ustawy o prawach pacjenta oraz ust. 2 pkt 3 części V załącznika do rozporządzenia 

M inistra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1132), zwane dalej 

„rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej” .
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W skład odcinka położniczego oddziału ginekologiczno-położniczego wchodziły 

pomieszczenia: 2 sale 2-osobowe dla kobiet po operacji cięcia cesarskiego, 6 sal 

2-osobowych zorganizowanych w systemie „matka z dzieckiem”, wyposażonych 

w  zestawy do pielęgnacji noworodka. Pokoje te nie były wyposażone w urządzenia 

umożliwiające mycie noworodka, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w ust.l 

pkt 1 części III Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

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

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 739 

ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem w  sprawie wymagań, jakim  powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia” .

Stwierdzono, że w oddziale ginekologiczno-położniczym znajdowały się 2 sale 

(tzw. pokoje narodzin), w których odbywają się tzw. porody dedykowane. Kierownik 

oddziału ginekologiczno-położniczego wyjaśnił pisemnie, że „Nie istnieje specjalnie 

wydzielona struktura w ramach oddziału formalnie nazwana pokojem narodzin. 

Określenie to upowszechniło się wśród pacjentek jako określenie sal, gdzie staramy się 

zachować warunki podobne do warunków domowych, co polega na ograniczeniu 

ekspozycji sprzętów medycznych oraz urządzeniu pomieszczeń na podobieństwo 

domowych. Postępowanie takie m a na celu zapewnienie maksymalnego komfortu oraz 

redukcję lęku u rodzącej”.

Zgodnie z częścią IV Załącznika nr 1 do rozporządzenia w  sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia, pomieszczeniami odpowiednimi 

do udzielania świadczeń zdrowotnych w  zakresie prowadzenia i przyjmowania porodu 

drogami natury jest zespół porodowy. Natomiast zgodnie z ust. 1, ust. 2 pkt 9, ust. 11 

części I rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej poród fizjologiczny 

niskiego ryzyka może odbywać się w warunkach pozaszpitalnych. Można więc przyjąć, 

że poród fizjologiczny niskiego ryzyka, w trakcie którego będą ograniczone 

do niezbędnego minimum interwencje medyczne, może się odbyć również poza zespołem 

porodowym, w sali chorych tzw. pokoju narodzin.

4. Organizację opieki nad kobietą rodzącą i noworodkiem w tzw. pokojach narodzin 

oceniono negatywnie.

W oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym opracowano instrukcję 

ogólnoszpitalną, tj. „Przyjęcie pacjentki do porodów dedykowanych”, w  której opisano 

zakres czynności położnej sprawującej indywidualną opiekę nad kobietą rodzącą
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i noworodkiem do zakończenia IV okresu porodu oraz odpowiedzialność i uprawnienia 

personelu medycznego.

Stwierdzono, że nie zostały opracowane procedury lub standardy postępowania 

w przebiegu fizjologicznego porodu niskiego ryzyka odbywającego się w  sali pacjentów 

(tzw. pokój narodzin), dostosowanej do przyjmowania porodów w  warunkach zbliżonych 

do domowych, w których zostałoby określone przeciwwskazania do porodu (określone 

czynniki ryzyka), zasady kwalifikacji, przebieg porodu, postępowanie po porodzie, zasady 

przeniesienia rodzącej do sali porodowej, personel sprawujący opiekę.

Kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego wyjaśnił pisemnie, że: „procedura 

kwalifikacji i przyjęcia kobiety do porodu w pokoju narodzin nie różni się od powszechnie 

przyjętej procedury przyjęcia pacjentki na Blok porodowy”.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych stwierdzono, 

że w tzw. pokoju narodzin przechowywane były leki, tj. Papaverini hydrochloridum 

i Buscolysin -  roztwory do wstrzykiwań, co świadczy o ingerencji w naturalny proces 

porodu fizjologicznego niskiego ryzyka, co jest niezgodne z ust. 1, ust. 2 pkt 9, ust. 3 

części I rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

Ustalono również, na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji medycznej kobiet, 

po porodach drogami natury w tzw. pokoju narodzin, że:

tylko w 37,5% analizowanej dokumentacji medycznej określone były czynniki ryzyka 

przedporodowego,

- a w 31,3% przypadków stwierdzono występowanie czynników ryzyka 

przedporodowego dyskwalifikujących do odbycia porodu w  warunkach zbliżonych 

do warunków domowych w tzw. pokoju narodzin, tj.: stan po dwóch cięciach 

cesarskich, konflikt serologiczny, preindukcja i indukcja porodu, odpływanie 

zielonych wód płodowych, konieczność stałego monitorowania KTG podczas porodu, 

co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w ust. 1, ust. 2 pkt 7 i 9, ust. 3, ust. 7, 

ust. 8, części I oraz w ust. 1-3 i ust. 5-8 części III załącznika do rozporządzenia w sprawie 

opieki okołoporodowej. Standardy opieki okołoporodowej określają poszczególne 

elementy opieki medycznej mające na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki 

i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych, 

w szczególności: amniotomii, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów, 

nacięcia krocza, cięcia cesarskiego, podawania noworodkowi mleka modyfikowanego, 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, w ramach których opieka opiera 

się na praktykach o udowodnionej skuteczności. Poród fizjologiczny jest to poród



spontaniczny niskiego ryzyka od momentu rozpoczęcia i utrzymujący taki stopień ryzyka 

przez cały czas trwania porodu. Ingerencja w naturalny proces ciąży, porodu i laktacji 

wiąże się z uzasadnionym medycznie wskazaniem. Jeżeli osobą sprawującą opiekę jest 

wyłącznie położna, w przypadku wystąpienia objawów patologicznych, niezwłocznie 

przekazuje rodzącą pod opiekę lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

Dokładny czas przekazania rodzącej pod opiekę lekarza oraz dane dotyczące stanu 

ogólnego rodzącej i przebiegu porodu należy odnotować w dokumentacji medycznej. 

Adnotacja ta powinna być autoryzowana zarówno przez położną, jak  i przez lekarza, który 

przejmuje odpowiedzialność za dalsze prowadzenie porodu patologicznego.

5. Spełnienie przez podmiot leczniczy obowiązku opracowania minimalnych norm 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach oraz warunku 

posiadania dokumentacji potwierdzających zatrudnianie osób dysponujących 

kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Na podstawie dokumentów kadrowych ustalono, że 25% lekarzy dyżurujących w oddziale 

neonatologicznym nie posiadało wymaganych kwalifikacji w zakresie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej noworodka, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w  pkt 

26 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz w ust. 9 

i 10 części I załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

6. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych w oddziałach ginekologiczno- 

położniczym i neonatologicznym w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), zwane dalej „rozporządzeniem 

w sprawie dokumentacji medycznej” ; oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W oddziale ginekologiczno-położniczym prowadzona była indywidualna dokumentacja 

medyczna pod nazwą historia choroby. Dokumentacja prowadzony była zgodnie 

z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 2, § 10 ust. 1 pkt 3-4, § 15 ust. 1 pkt 2-5, 9, 10, 

§ 18, rozporządzenia o dokumentacji medycznej. Historie chorób nie były opatrzone 

numeracją stron, co jest zgodne z § 5 ww. rozporządzenia.

W oddziale neonatologicznym prowadzona była indywidualna dokumentacja medyczna 

noworodka pod nazwą karta noworodka. Dokumentacja prowadzona była zgodnie 

z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 2, § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, § 15 ust. 1 pkt 2, 5, 9, 

10, § 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 lit. g, § 24 ust. 6 rozporządzenia o dokumentacji medycznej.



Karty noworodka nie miały ponumerowanych stron dokumentacji, co jest niezgodne 

z § 5 ww. rozporządzenia.

7. Realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą rodzącą, położnicą 

i noworodkiem oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny realizują świadczenia zdrowotne 

na I poziomie referencji.

W  2017 roku w podmiocie leczniczym odbyło się 911 porodów, w  tym 412 (45,2%) drogą 

operacji cięcia cesarskiego oraz 499 (54,8%) drogami natury. W analizowanym okresie 

odbyły się 4 porody martwego płodu oraz nastąpił 1 zgon noworodka do 6 doby życia. 

W skaźnik umieralności okołoporodowej wyniósł w 2017 roku 5,5 promila. W podmiocie 

leczniczym w  2017 roku odbyły się 382 porody drogami natury w sali porodowej (41,9%) 

oraz 117 porodów drogami natury w tzw. pokoju narodzin (12,8%).

Liczba porodów drogami natury w Sali porodowej:

- 175 u pierwiastek (45,8%), w tym 118 z naciętym kroczem (67,4%),

- 207 u wieloródek (54,2%), w tym 22 z naciętym kroczem (10,6%).

Liczba porodów drogami natury w tzw. pokoju narodzin:

- 68 u pierwiastek (58,1%), w tym 48 z naciętym kroczem (70,6%),

- 49 u wieloródek (41,9%), w  tym 15 z naciętym kroczem (30,6%).

W kontrolowanym podmiocie leczniczym odnotowano wysoki wskaźnik umieralności 

okołoporodowej. Ustalono również, że w oddziale ginekologiczno-położniczym wysoki 

odsetek porodów kończy się operacją cięcia cesarskiego, a w trakcie porodów drogami 

natury wykonuje się często zabieg nacięcia krocza. Zabieg ten u kobiet rodzących 

w  przebiegu porodu fizjologicznego odbywającego się w zbliżonych warunkach 

do domowych w tzw. pokoju narodzin wykonano częściej niż u kobiet rodzących w Sali 

porodowej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej 

ingerencja w  naturalny proces ciąży, porodu i laktacji wiąże się z uzasadnionym

medycznie wskazaniem. Ciężarna lub rodząca powinna być kierowana do podmiotu

leczniczego o poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną odpowiednią 

do jej stanu zdrowia oraz przebiegu ciąży lub porodu, z uwzględnieniem faktu, że I poziom 

opieki perinatalnej obejmuje opiekę nad fizjologicznie przebiegającą ciążą, porodem 

i połogiem oraz zdrowym noworodkiem, a także krótkotrwałą opiekę nad niespodziewanie 

występującą patologią ciąży.



8. Realizację i dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych w  oddziale 

ginekologiczno-położniczym oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych dokonano analizy 

indywidualnej dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych, które zgłosiły się do szpitala 

i urodziły drogami natury w tzw. pokoju narodzin. Na podstawie wpisów w historiach 

chorób ustalono, że świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad kobietą rodzącą 

i położnicą są realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3 pkt 1, 3-5, 7 

części VIII, ust. 4 pkt 1-3, 6, 9 części IX załącznika do rozporządzenia w sprawie 

standardów opieki okołoporodowej.

Historie chorób nie zawierały wpisów dotyczących określonych czynników ryzyka 

powikłań przedporodowych identyfikowanych podczas ciąży i przed porodem 

na podstawie wywiadu i badania, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w ust. 1 

i 2 części III załącznika do rozporządzenia w  sprawie standardów opieki okołoporodowej.

9. Realizację i dokumentowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych w oddziale 

neonatologicznym oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie prowadzonych bezpośrednich czynności kontrolnych dokonano analizy 

indywidualnej dokumentacji medycznej noworodków, których poród nastąpił 

w  tzw. pokoju narodzin. Na podstawie wpisów w kartach rozwoju noworodka ustalono, 

że świadczenia zdrowotne w  zakresie opieki nad noworodkiem są realizowane zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ust. 1-3, 6, 7, 8 pkt 4, 9 części XII załącznika 

do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej. W dokumentacji 

medycznej brak było:

- udokumentowanego czasu oznakowania noworodka, przed czy po jego odpępnieniem, 

co jest niezgodne z wymaganiami określonym w ust. 3 pkt 2 części X załącznika 

do ww. rozporządzenia;

- dołączonego potwierdzenia odbioru zawiadomienia o porodzie położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, co je st niezgodne z wymaganiami określonymi 

w  ust. 20 części XII załącznika do ww. rozporządzenia. Przekazanie zgłoszenia 

o porodzie powinno nastąpić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia jego 

odbioru przez położną podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiot wykonujący 

działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Potwierdzenie 

odbioru przez położną lub podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie



podstawowej opieki zdrowotnej zgłoszenia o porodzie należy dołączyć do wewnętrznej 

dokumentacji noworodka prowadzonej przez podmiot leczniczy dokonujący jego 

wypisu.

M ając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. opracować regulamin zgodnie z wymaganiami określony w art. 24 ustawy o działalności 

leczniczej;

2. złożyć wniosek w zakresie aktualizacji wpisów w księdze rejestrowej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego;

3. przeszkolić lekarzy, sprawujących opiekę nad noworodkiem, w zakresie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej noworodka;

4. dostosować pomieszczenia oddziału ginekologiczno-położniczego do wymagań 

określonych w art. 20 ust. 1 i art. 22 ustawy o prawach pacjenta oraz w  ust. 1 pkt 1 części 

III załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim  powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.,

5. opracować szczegółowe procedury i standardy postępowania w przypadku przyjęcia 

do szpitala kobiety ciężarnej do porodu w tzw. pokoju narodzin,

6. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami określonymi 

w  rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej;

7. realizować i dokumentować udzielone świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad 

kobietą rodzącą, położnicą i noworodkiem zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

w  sprawie standardów opieki okołoporodowej.

Pan Kamil Dybizbański -  Dyrektor podmiotu leczniczego, w terminie 30 dni od daty 

otrzym ania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązany jest do zrealizowania 

zaleceń pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub 

przyczynie niewykonania.

W ynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego 

pod nazwą Powiatowy Zespół Szpitali, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym  dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.
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