
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki                                 

korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 
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Nasz znak: WZ-VIII.9612.2.7.2021 

Wasz znak: - 

Sprawę prowadzi: Magdalena Flis 

Telefon: 95 785 11 61 

e-mail: magdalena.flis@lubuskie.uw.gov.pl 
 

Przychodnia Lekarza Rodzinnego 

Jadwiga Lebioda 

ul. Kościelna 9 

66 – 415 Kłodawa 

   

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej kontroli problemowej, 

nr księgi rejestrowej: 000000172032-W-08* 

 

Zalecenia pokontrolne 

 

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

upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. 12 i 13 sierpnia 2021 r. przeprowadzili kontrolę problemową 

podmiotu leczniczego Jadwiga Lebioda, prowadzącego zakład leczniczy  

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda,  

ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa. 

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. 
 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Kontrolowanemu 

31 grudnia 2021 r., podpisanym 3 stycznia 2022 r. przez Panią Jadwigę Lebiodę - 

Kierownika podmiotu leczniczego bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu. 
 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, 

zawartymi w ww. protokole kontroli, zobowiązuję podmiot leczniczy do:  

1. Uzupełnienia wymaganych kwalifikacji przez pielęgniarkę realizującą świadczenia 

gwarantowane w zakresie wizyt patronażowych przeprowadzanych w środowisku 

zamieszkania świadczeniobiorcy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz ust. 2 pkt 1 – 4 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 357 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050). 

2. Przestrzegania terminów przeprowadzania wizyt patronażowych przez pielęgniarkę, 

zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66 - 400 Gorzów Wlkp. 
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w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  

(Dz. U. z 2019 poz. 736 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2021 r. poz. 540). 

3. Zwiększenia liczby wykonywanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

badań przesiewowych u dzieci w 9 miesiącu życia podlegających tym badaniom. 

4. Zwiększenia liczby wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

badań bilansowych u dzieci podlegających tym badaniom.  

Wskazaną wyżej dyspozycję należy wdrożyć zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia 

dotyczącymi przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii 

COVID-19, wydanymi 8 lipca 2021 r., opracowanymi przez dr hab. n. med. Agnieszkę 

Mastalerz - Migas - Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej. 

Jednocześnie, w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania niniejszego pisma, 

oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych 

lub przyczynach ich niepodjęcia.  

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

(Dz.U. z 2021 r. poz. 711), niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych stanowi podstawę 

do wykreślenia podmiotu leczniczego z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą.  

Pozostałe nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli, Kontrolowany 

usunął do dnia zakończenia czynności kontrolnych (dnia zakończenia kontroli), 

wobec czego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.  

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

Podstawa prawna: 
 

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

  (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.). 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda, Kłodawa, 

2) a/a. 


