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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 25 i 27 czerwca 2019 r. przeprowadzili kontrolę problemową  

w podmiocie leczniczym Zespół Lekarza Rodzinnego Swietłana Winnicka  ul. Rybacka 3a, 

69-220 Ośno Lubuskie  prowadzącym zakład leczniczy PRZYCHODNIA RODZINNA 

SWIETŁANA WINNICKA ul. Rybacka 3A w Ośnie Lubuskim  

 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 Swietłanę Winnicką Kierownika Podmiotu leczniczego w dniu       

19 lipca 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 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej badań 

bilansowych  u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 10 lat, 13 lat oraz 18/19 lat, 

dążąc do 100% wykonawstwa, 
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2. wyposażenia torby patronażowej położnej POZ 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.). Termin wykonania 

zalecenia -  w ciągu 2 dni od otrzymania powyższego zalecenia,  

3. w trybie pilnym dokonać przeglądów technicznych sprzętu diagnostycznego używanego        

w zakładzie leczniczym PRZYCHODNIA RODZINNA SWIETŁANA WINNICKA            

ul. Rybacka 3A w Ośnie Lubuskim, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

4. zapewnienia w zakładzie leczniczym pomieszczenia sanitarno – higienicznego 

dostosowanego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z późn. zm.) 

w najbliższym możliwym terminie adaptacyjnym. 

 

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. 

Zgodnie z art.108 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), niezastosowanie się do zaleceń 

pokontrolnych stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu leczniczego z Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą.  

 

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.                                         

 

                                                                          

 

                                                                                     

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 

 
                                                                                         Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                                                          Bożena Chudak 

                                                                                                         Dyrektor  

                                                                                                           Wydziału Zdrowia 
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