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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

ul. Licealna 18, 45-714 Opole

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikacje prawidłowości realizacji umowy nr 08R/10060/0113/POZ/2020  z dnia 31.12.2019 r. wraz z 

obowiązującymi aneksami o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: 01.0010.094.01 - 

świadczenia lekarza POZ, w następujących obszarach:

1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej:

1.1. Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń.

1.2. Dostępności do świadczeń lekarza POZ.

Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. i 09.09.2020 r.

2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ.

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

3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.

Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. i 09.09.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami  realizację kontrolowanej umowy nr 

08R/10060/0113/POZ/2020 z dnia 31.12.2019 wraz z obowiązującymi aneksami w zakresie objętym niniejszą 

kontrolą.

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń oraz 

dostępności do świadczeń lekarza POZ ocenione zostały pozytywnie z nieprawidłowościami.

2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym 

zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną oceniona została pozytywnie.

3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej oceniony został pozytywnie. 

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

zalecenie pokontrolne:

1. Wycofać ze strony internetowej SP ZOZ Zaodrze w Opolu dezinformujący wpis o udzielaniu przez przychodnię 

„wyłącznie” teleporad.

2. Rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowywać i sprawozdawać udzielone porady o kodach 

określonych w obowiązującym na dzień ich udzielenia zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i 

realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Skutki finansowe kontroli:

- kara umowna - 5 252,86 zł.


