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przeprowadzenia 

kontroli

Podmiot kontrolowany: nazwa i 

adres

Temat kontroli, okres objęty 
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Informacja dotycząca ustaleń Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link

1. Należy tak zorganizować pracę w Oddziale 

chirurgii szczękowo-twarzowej, aby pacjenci 

przebywający na oddziale mieli zapewnioną opiekę 

lekarską przez całą dobę.

2. Zapewnić taką liczbę specjalistów w dziedzinach 

chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-

twarzowej lub chirurgii stomatologicznej, aby został 

spełniony  warunek wymaganego tygodniowego 

wymiaru czasu pracy specjalistów odpowiadający co 

najmniej dwóm etatom. 

ŁOW NFZ 

1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono zgodność wpisów w 

Księdze Rejestrowej Wojewody Łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń.

2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono 

kwalifikacje personelu realizującego świadczenia. S

3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono 

zapewnienie 

na Oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej w godzinach dyżurowych (godziny 

popołudniowe i nocne) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. 

4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i dostępności 

oceniono nie zapewnienie pacjentom oddziału opieki lekarskiej w godzinach 

8:00 – 15:35. Ocena negatywna wynika z faktu, iż jedyny lekarz realizujący 

świadczenia w oddziale 

w poniedziałki i piątki między godziną 10:00 a 13:00 udziela świadczenia 

pacjentom  Poradni chirurgii szczękowo-twarzowej (zgodnie z harmonogramem 

pracy poradni udostępnionym pacjentom). 

5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie 

spełnianie wymagań dotyczących wymiaru czasu pracy specjalistów w 

dziedzinach chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub 

chirurgii stomatologicznej (co najmniej dwa etaty) w Oddziale chirurgii 

szczękowo-twarzowej Szpitala w Łasku. Mniejszy wymiar czasu pracy lekarzy 

05.108.2017.WKO/SZP
2017-08-18 do 2017-

09-25

CENTRUM DIALIZA Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością/SZPITAL ŁASK

Realizacja umowy zawartej na rok 

2017 o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju 

leczenie szpitalne dot. Szpitalu w 

Łasku. Okres objęty kontrolą: 

01.07.2017 r. – do dnia kontroli


