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Terenowy Wydział Kontroli II w 

Bydgoszczy

DK.TWK-

II.7320.026.2020.POZ

od 2020-08-28 

do 2020-10-28

NZOZ Przychodnia "Ogrody" 

prowadzony przez 

Przychodnię "Ogrody" Sp. z 

o.o.,

ul. Ogrody 21, 85-870 

Bydgoszcz

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 11-20/B0445/POZ z dnia 4 

stycznia 2011 r. (z aneksami), o udzielanie świadczeń gwarantowanych w 

rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:świadczenia lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej (kod 4.01.001009201), świadczenia lekarza 

w POZ w ramach realizacji profilaktyki CHUK (kod 4.01.001009311), 

świadczenia lekarza POZ udzielane w stanach nagłych zachorowań 

ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW, ale spoza gminy własnej i 

sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów (kod 

4.01.001009611), świadczenia lekarza POZ - stany nagłych zachorowań - art.2 

ust.1 pkt 2,3 ustawy, karta Polaka, ubezpieczeni obcokrajowcy zatrudnieni 

czasowo na ter. RP (kod 4.01.001009711), świadczenia lekarza POZ w ramach 

kwalifikacji do realizacji transportu „dalekiego" w POZ (kod 

4.01.001009811),świadczenia lekarza POZ - stany zachorowań - osoby 

uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz,certyfikat) (kod 

4.01.001011111), w następujących obszarach:

1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej:

1.1. Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń

1.2. Dostępności do świadczeń lekarza POZ

2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, 

udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń 

udzielonych poza stawką kapitacyjną.

3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.

Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie oceniono pracę lekarzy POZ 

zgodnie z harmonogramem.

2. Pozytywnie oceniono kontakt pacjenta z 

Przychodnią(kontakt  możliwy był w postaci 

kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz we 

wskazanych przypadkach osobiście).

3. Pozytywnie oceniono udzieloenie świadczeń 

w stawce kapitacyjnej.

Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy 

przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Prowadzić dokumentację medyczną (zbiorczą 

i indywidualną), zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z 

dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 

666).

Brak skutków finansowych.


