
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadzaj

ąca 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 

TWK-I 

Wrocław

DK.TWKI.- 

7320.016.2021
09.06.2021 rok

-

02.07.2021 rok

Centrum Rehabilitacji 

"IMED"[…] ul. Złotoryjska 62, 

59-220

Legnica (zwanym dalej: 

Centrum Rehabilitacji).

Realizacja umowy o 

udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

rehabilitacja

lecznicza w zakresie 

fizjoterapia ambulatoryjna.

1. Braku przejrzystości w dostępie pacjentów do zabiegów z zakresu 

fizjoterapii ambulatoryjnej wg kolejności zgłoszenia, na zasadach 

sprawiedliwego, równego i niedyskryminującego dostępu do świadczeń. 

Mimo, że w świetle przepisów listy

oczekujących są prowadzone przez Centrum Rehabilitacji, to przy 

stwierdzonym dowolnym

czasie oczekiwania, powoduje w świetle sprawozdawczości „kolejkowej” 

nierówne

traktowanie świadczeniobiorców.nie dotyczy

2. Brak przejrzystości w prowadzeniu harmonogramu przyjęć co prowadzi 

do zaburzonego

dostępu pacjentów do zabiegów z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej.

3.  Braku potwierdzenia w wpisach w dokumentacji medycznej o 

szczególnych uprawnieniach

świadczeniobiorców, które mogą być podstawą uprzywilejowanego 

udzielenia świadczenia

czy przyspieszonego wdrożenia zabiegów.

4.  Braku potwierdzenia wpisu dokumentującego przyspieszenie czasu 

oczekiwania na zabiegi

w raportach z oceny list osób oczekujących

Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, 

przedstawia następujące

zalecenia pokontrolne:

1. Prowadzić listy osób oczekujących na udzielanie świadczeń w sposób 

przejrzysty,

obiektywny wg procedury ustalającej kolejność do świadczeń fizjoterapii 

ambulatoryjnej -

natychmiast po otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

2. Dokumentować wykonanie świadczeń u pacjentów o szczególnych 

uprawnieniach

lub jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia, czy 

przyspieszonego wdrożenia

zabiegów, kwalifikując do odpowiedniej kategorii medycznej – termin 

realizacji zalecenia,

natychmiast po otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

3. Podjąć działania mające na celu zapewnienie pacjentom Centrum 

Rehabilitacji

możliwość rejestracji na bieżąco, zgodnie z kolejnością zgłoszenia oraz 

realizacji świadczeń w

ramach ubezpieczenia zdrowotnego - termin realizacji zalecenia, natychmiast 

po otrzymania

wystąpienia pokontrolnego

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

-  2.669,64 zł - kara umowna 


