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ZALECENIA POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 711), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. w dniu 7 lipca i 5 sierpnia 2021 r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w podmiocie leczniczym Grażyna Czekalska  ul. Wiejska 6,     69 – 200 

Sulęcin prowadzącym zakład leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„HIPOKRATES” ul. Wiejska 6 w Sulęcinie. 

 

 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 Grażynę Czekalską Dyrektora Podmiotu leczniczego w dniu       

8 grudnia 2021 r.  bez wniesienia zastrzeżeń, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy 

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

pokontrolne oraz zobowiązuje podmiot do:  

Lubuski Urząd Wojewódzki         

w Gorzowie Wielkopolskim           

ul. Jagiellończyka 8                     

66-400 Gorzów Wlkp. 
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1. Zwiększenia liczby wykonywanych przez pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej badań przesiewowych u wszystkich dzieci podlegających tym 

badaniom. 

2.  Zwiększenia liczby wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

badań bilansowych u dzieci podlegających tym badaniom.  

 

W/w zalecenia należy wdrożyć zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia 

dotyczącymi przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w trakcie trwania 

pandemii COVID-19, opracowanymi przez dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz – 

Migas Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Rodzinnej. 

 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych 

zaleceń pokontrolnych informacji o sposobie ich wykonania, a także o działaniach 

podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Zgodnie z art.108 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711), niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych 

stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu leczniczego z Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą.  

 

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.                                         

 

                                                                          

 

                                                                                     
Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a                                                                                      

                                                                                                   

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


