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MEDICUS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością,  48-200 Prudnik,  

ul. Kościuszki 15

Jakość i dostępność do świadczeń fizjoterapii domowej.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował weryfikację prawidłowości realizacji umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie 

fizjoterapia domowa (05.1310.209.02) i fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (05.1310.509.02), w odniesieniu do zabiegów i wizyt  

fizjoterapeutycznych, w następujących obszarach:

I Obszar: 

Spełnianie wymogów dotyczących personelu medycznego udzielającego świadczeń 

fizjoterapii domowej

 - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

II Obszar: 

Prawidłowość kwalifikacji pacjentów do fizjoterapii domowej w ramach próby objętej 

kontrolą 

- okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

III Obszar: 

Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 

próby objętej kontrolą

 - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ocena ogólna: 

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację kontrolowanej umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Ocena cząstkowa obszaru kontroli:

I Obszar - Oceniono pozytywnie spełnianie wymogów dotyczących personelu medycznego udzielajacego świadczeń 

fizjoterapii domowej.

II Obszar - Pozytywnie została oceniona kwalifikacja pacjentów do fizjoterapii domowej w ramach próby objętej   

kontrolą.

III Obszar - Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami realizację, dokumentowanie i rozliczanie wybranych 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą.

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

zalecenia pokontrolne:

1. Świadczenia zdrowotne udzielać z należytą starannością poprzez dostosowanie planowanej liczby i czasu ich 

wykonania do harmonogramu pracowników zgłoszonych do umowy, zgodnie z §2 ust. 2 realizowanej umowy.

2. Kwalifikować zrealizowane świadczenia do prawidłowego produktu rozliczeniowego zgodnie z zasadami 

rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w 

sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy 

zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

3. W sprawozdawczości do NFZ przekazywać dane osób udzielających świadczeń, zgodnie ze stanem 

faktycznym.

4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Skutki finansowe kontroli:

- kara umowna - 1 720,68 zł


