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        Poradnia Medycyny Rodzinnej  

        ZOFIA MIKOŁAJEWSKA – BADURA 

                                                                          ul. SKOCZKÓW 1 

                                                                          66-110 BABIMOST 

 

 
                                                                              

     ZALECENIA POKONTROLNE 
 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. w dniu 9 i 10 listopada 2015 r. przeprowadzili kontrolę problemową                       

w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Poradnia Medycyny Rodzinnej w Babimoście. 

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 

panią Zofię Mikołajewską - Badurę Kierownika zakładu w dniu 28.12.2015 r. bez wniesienia 

zastrzeżeń, na podstawie art.112 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

przekazuję niniejsze zalecenie pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do podjęcia działań mających 

na celu:  

1. Zwiększenie liczby wykonanych badań bilansowych przez lekarza POZ u dzieci w wieku        

2 lat. 

2. Zwiększenie liczby wykonanych badań bilansowych przez lekarza POZ u dzieci w wieku 

obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Zwiększenie liczby wykonanych badań bilansowych przez lekarza POZ u dzieci w I klasie 

gimnazjum. 

4. Zwiększenie liczby wykonanych badań bilansowych przez lekarza POZ u młodzieży              

w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. 

5. Zwiększenie liczby wykonanych badań bilansowych przez lekarza POZ u młodzieży              

w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. 



 

6. Zwiększenie liczby wykonanych testów przesiewowych przez pielęgniarki POZ u niemowląt 

w wieku 9 miesięcy.  

7. Zwiększenie liczby wykonanych testów przesiewowych przez pielęgniarki POZ u dzieci         

w wieku 2 lat. 

8. Wykonywanie testów przesiewowych przez pielęgniarki POZ u dzieci w wieku 5 lat. 

 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych zaleceń 

pokontrolnych informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o działaniach podjętych 

w celu realizacji  tych zaleceń  lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

Niniejsze zalecenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Oddział Zdrowia Publicznego i Analiz LUW 

3. a/a         

 

                                                                                                               z up. Wojewody Lubuskiego 

      Małgorzata Krasowska – Marczyk 

                                                                                                                  Dyrektor Wydziału Zdrowia 
 


