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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. 2190 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 13 grudnia 2019 r. kontrolę 

problemową w  podmiocie leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH S.C. A. DURAJSKA, 

G.PAPIERNIK,  Ł. DURAJSKI  w Sulechowie prowadzącym zakład leczniczy: 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK 

PIELĘGNIARSKICH S.C.  al. Niepodległości 15, 66-100 Sulechów   

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 współwłaściciela zakładu leczniczego  reprezentowanego przez  Panią Annę Durajską   

w dniu 4 marca 2020 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. wykonywania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wszystkich testów 

przesiewowych u niemowląt w wieku od 0 - 6 m. ż.  podlegającym tym badaniom, 

zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
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(Dz.U. z 2017 r. poz. 2217) i  (Dz.U. z 2019 r. poz. 357) -  od momentu otrzymania 

zaleceń pokontrolnych. 

2. Dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, tj.: zmianę 

nazwy podmiotu leczniczego/firmy - dodanie nazw wspólników spółki, aktualizację 

§4 regulaminu w zakresie rejestru i nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, 

wykazanie w regulaminie komórki organizacyjnej pn. „Poradnia (gabinet) pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej”  -  wykonać w ciągu siedmiu dni od momentu 

otrzymania zaleceń pokontrolnych. 

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. 

                                               

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

 

 

 

 

 

                                                                                      Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                            Dyrektor Wydziału Zdrowia        

 

                                                                        Bożena Chudak 
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