
Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę
Numer postępowania kontrolnego

Termin przeprowadzenia 

kontroli

Podmiot kontrolowany; 

nazwa i adres
Temat kontroli, okres objęty kontrolą Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe

Centrala Narodowego Funduszu 

Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział Kontroli VIII w 

Opolu 

DK.TWK-VIII.7310.002.2019

Data rozpoczęcia kontroli:  

19.11.2019 r.

Data zakończenia kontroli: 

05.12.2019 r.

"ALERGOMED 1" S.C. 

Poradnia Alergologiczna

Halina Chmielewska, Antoni 

Chmielewski, 

wyróżnik 1 - ul. Kościuszki 23/3, 45-

062 Opole 

Realizacja i rozliczanie świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych realizowanych w 

ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem porady 

początkowej i świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego sprawozdanych w tym 

samym dniu.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/20374/02/01/AOS/2019 z dnia 

28.12.2018 r., wyróżnik 1, wraz z obowiązującymi aneksami o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących 

obszarach: 

1. Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą, 

sprawozdanych w ramach umowy 08R/20374/02/01/AOS/2019 z dnia 28.12.2018 r. wraz 

z obowiązującymi aneksami w zakresie świadczeń oznaczonych kodem - 02.1010.401.02 - 

świadczenia w zakresie alergologii - świadczenia pierwszorazowe – okres objęty kontrolą: 

od 01.01.2019 do 30.06.2019.

2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty 

kontrolą: od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację 

w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kontrolowanej umowy nr 

08R/20374/02/01/AOS/2019, z dnia 28.12.2018 r. wraz z obowiązującymi 

aneksami.

Oceny cząstkowe obszarów kontroli:

- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności odnotowywanie 

specjalistycznych świadczeń pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom 

w dniu sprawozdania porady początkowej.

- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności sprawozdawanie 

w raportach statystycznych danych z udzielonych pacjentom, skontrolowanych 

świadczeń.

- Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i 

rzetelności zgodność realizacji świadczeń z próby wytypowanej do kontroli z 

obowiązującymi przepisami.

- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności prowadzenie 

dokumentacji medycznej pacjentów w ramach próby objętej kontrolą.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenie pokontrolne:

1. Przekazywać z dnia udzielenia porady pierwszorazowej, informację do 

lekarza kierującego/POZ, zgodnie z zapisami obowiązującego Zarządzenia 

Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna.

Skutki finansowe:

- kara umowna - 509,10  zł.
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