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ZALECENIA POKONTROLNE 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. w dniu 15 i 19 lutego 2019 r. przeprowadzili kontrolę problemową  

podmiotu leczniczego DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA 

RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kwiatowa 19            

w Drezdenku (nr księgi w RPWDL – 000000003850) prowadzącym zakład leczniczy           

DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA  

Z O.O. ul. Kwiatowa 19 , 66 – 530 Drezdenko. 

            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 Pana Kazimierza Jasińskiego Wiceprezesa Zarządu w dniu 10 maja 2019 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:  

1. bezzwłocznego wykonywania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej testów 

przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat podlegającym tym badaniom, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia  z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.), 

2. numerowania każdej strony a nie kartki, w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta oraz 

dokumentacji zbiorczej (Książce gabinetu zabiegowego) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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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),  

3. stosowania podpisów i pieczątek z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania 

zawodu, zgodnie z rozporządzeniem 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), przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wykonujące test 

przesiewowy przed badaniem bilansowym u dzieci 2 i 4 letnich w indywidualnej dokumentacji 

medycznej dziecka,  

4. stosowania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej pieczątek  

(z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu) w zbiorczej dokumentacji 

medycznej (w Książce gabinetu zabiegowego), zgodnie z rozporządzeniem 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). 

5. stosowania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej pobierającej materiał do badania 

laboratoryjnego i dokonującej wpisu,  pieczątek (z tytułem zawodowym i z numerem prawa 

wykonywania zawodu) oraz numerowania stron w zbiorczej dokumentacji medycznej (w Księdze 

badań laboratoryjnych), zgodnie z rozporządzeniem 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). 

 

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. 

 

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.                                         

 

                                                                         Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                                Bożena Chudak 

                                                                             Dyrektor  

                                                                            Wydziału Zdrowia 
 

                                                                                     
Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 
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