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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI    

ZDROWOTNEJ-ZESPOŁOWA PRAKTYKA 

LEKARZY RODZINNYCH ‘’PRO VITA” S.C. 

w Międzyrzeczu 

 
  

 

 

ZALECENIA POKONTROLNE 

 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 4 i 6 marca 2015 r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w Praktyce Lekarskiej ‘’PRO VITA” w Międzyrzeczu, przy ul. Konstytucji 

3 Maja 32. 

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 (…) w dniu 04.05.2015 r. bez wniesienia zastrzeżeń, 

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

przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do podjęcia działań 

mających na celu: 

1. zwiększenie liczby wykonywanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 

badań bilansowych u dzieci w wieku 4 lat oraz odbywających roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne i w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, 

2. wykonywanie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej badań bilansowych 

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 zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

Niniejsze zalecenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 

 

      

    

 

 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 



 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Oddział Zdrowia Publicznego i Analiz  

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

3. a/a 

 

 

(…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września  

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm.). 

 
 


