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S.C. "DELTA" JANUSZKIEWICZ A. GAJDA I. DŁUGOSZ M. 

WYWIOŁ A., Osiedle XXX Lecia, 47-303 Krapkowice, 

wykonujący działalność leczniczą w zakładzie 

leczniczym: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "OMEGA", Osiedle XXX Lecia, 47-303 

Krapkowice.

Miejsca udzielania świadczeń:

- Gogolin, ul. Powstańców 2,

- Krapkowice, ul. Pocztowa 12,

- Krapkowice, Osiedle XXX Lecia.

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 

zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/20050/0113/POZ/2020 

z dnia 31.12.2019 r. wraz z obowiązującymi aneksami o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

- 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza POZ,

- 01.0010.108.11 - świadczenia lekarza POZ udzielane w stanach nagłych zachorowani ubezpieczonym spoza OW 

oraz z terenu OW, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów, 

- 01.0010.115.11 - świadczenia lekarza POZ - teleporady udzielane pacjentom spoza listy i uprawnionym na 

podstawie przepisów o koordynacji w następujących obszarach:

1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej:

      - kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń, 

      - 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: 01. 06.2020 r. – 30.06.2020 r.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenił realizację w okresie 01.06.2020 r. - 

30.06.2020 r. kontrolowanej umowy nr 08R/20050/0113/POZ/2020 z dnia 

31.12.2019 wraz z obowiązującymi aneksami w zakresie objętym kontrolą.

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

Oceniono pozytywnie realizację umowy w zakresie kwalifikacji lekarzy 

udzielających świadczeń, dostępności do świadczeń lekarza POZ, realizacją i 

sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, w tym zasadność rozliczania 

świadczeń udzielanych poza stawką kapitacyjną oraz sposób prowadzenia 

dokumentacji medycznej.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, nie wydał 

zaleceń pokontrolnych


