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„HIGIENASZKOLNA" IMPULS" S.C. 

                                                       J.HELWICH, B.SZYMAŃSKA, 

                                                       M.PIWOŃSKA, E.PUKACKA 

                                                      ul. Warszawska 19 
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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 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniach 14, 15, 16 i 30 listopada  

2018 r. kontrolę problemową w podmiocie leczniczym – HIGIENA SZKOLNA "IMPULS” 

S.C. J.HELWICH, B.SZYMAŃSKA, M.PIWOŃSKA, E.PUKACKA, ul. Warszawska 

19, 66-400 Gorzów Wlkp. prowadzącym zakład leczniczy Higiena Szkolna "IMPULS"  

ul. Warszawska 19,  66 – 400 Gorzów Wlkp.  Przedmiotem kontroli była ocena 

zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką  i dzieckiem zgodnie  

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

W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym 

przez kierownika Spółki Cywilnej reprezentowanej przez  Panią Bożeną Szymańską w dniu 

19 grudnia 2018 r. oraz braku wniesienia zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia czynności 

kontrolnych i ustaleń zawartych w protokole kontroli, 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. 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) do: 

 numerowania każdej strony dokumentacji medycznej pacjenta w zakładzie leczniczym 

" Higiena Szkolna "IMPULS" ul. Warszawska 19,  66 – 400 Gorzów Wlkp.  

 numeracji stron Książki porad ambulatoryjnych - dotyczy Katolickiej Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II, ul. Kućki 1 w Gorzowie Wlkp. 
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 stosowania w Książce porad ambulatoryjnych, poza parafą, pieczątek higienistki 

szkolnej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym - dotyczy Zespołu 

Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c w Gorzowie Wlkp. 

2. zgodnie z Ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018, poz. 151 z późn. zm.) do usunięcia 

nieprawidłowego stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń gabinetów profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  w następujących szkołach i zakresach:  

 Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c w Gorzowie Wlkp. – odmalowania 

powierzchni sufitu i  jednej ze ścian z wbudowanym oknem oraz wymiany drzwi 

wejściowych do gabinetu, 

 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32 w Gorzowie Wlkp. – 

odmalowania powierzchni sufitu oraz powierzchni ściany z grzejnikiem i przy 

listwach  przypodłogowych, w tym uzupełnienia ubytków tynku oraz wymiany drzwi 

wejściowych,  

 Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II, ul. Kućki 1  

w Gorzowie Wlkp. - odmalowania i odświeżenia sufitu i ścian, uzupełnienia ubytków 

farby na powierzchnia drzwi wejściowych do gabinetu.  

 

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 
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