
 

 
 
 

WZ-I.9612.8.2014.MPow 
                                                              Gorzów Wlkp., dnia 11 czerwca 2014 r. 

 

 

 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ PRAKTYKA ZESPOŁU 
LEKARZA RODZINNEGO ‘’ZDROVITA” 
MICHNIEWICZ – NOWAK, RÓLKA, 
WIŚNIEWSKA – PRAŁAT, ŚNIEG – 
SPÓŁKA PARTNERSKA 
w Krośnie Odrzańskim 
 

 

    

 
 ZALECENIA POKONTROLNE 

 
 

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 12 i 13 maja 2014r. przeprowadzili kontrolę 
problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza 
Rodzinnego ‘’ZDROVITA” Spółka Partnerska Michniewicz – Nowak, Rólka, Wiśniewska – 
Prałat, Śnieg w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Srebrna Góra 1 A. 

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 Ewę Wiśniewską – Prałat w dniu 05.06.2014r. bez wniesienia zastrzeżeń, 
na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
przekazuję niniejsze zalecenie pokontrolne.  

Odnosząc się do wyników przedmiotowej kontroli, podkreślić należy, że testy 
przesiewowe mają na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń  
od normy rozwojowej, jak również fakt, iż to właśnie pielęgniarki POZ sprawują opiekę 
nad zadeklarowanymi pacjentami w tym zakresie. Tym samym obowiązkiem jednostki 
kontraktującej tego typu świadczenia zdrowotne jest objęcie badaniami przesiewowymi 
wszystkich dzieci.  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego 
‘’ZDROVITA” Spółka Partnerska Michniewicz – Nowak, Rólka, Wiśniewska  
– Prałat, Śnieg  w ocenie kontrolujących uzyskał bardzo wysoki wskaźnik wykonawstwa 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



 

testów przesiewowych przez pielęgniarki POZ (dotyczy badanych przypadków),  
jednak zdarzają się przypadki niewykonania testów u dzieci zadeklarowanych do ww. NZOZ.  

Wobec powyższego zaleca się, aby jednostka dążyła do osiągnięcia maksymalnego 
wskaźnika wykonawstwa testów przesiewowych, ponieważ badania te są szansą na poprawę 
zdrowia pacjentów. 

 
Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego 

zalecenia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania powyższego zalecenia, a także  
o działaniach podjętych w celu realizacji zalecenia lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
 
Niniejsze zalecenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Oddział Rejestru i Nadzoru Podmiotów Leczniczych  

 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
3. a/a 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 
Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


