
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

Jednostka 
organizacyjna  

NFZ 
przeprowadzająca 

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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7320.018.2020 

od 15 września 2020 r. 
do 30 października 

2020 r. 

Barbara Bartlińska,  
ul. Dworcowa 4,  

63-500 Ostrzeszów, 
działająca pod firmą: 
Niepubliczny Zakład 

Podstawowej i 
Specjalistycznej Opieki 
Zdrowotnej „Eskulap” 

Barbara Bartlińska 
Specjalistyczny 

Gabinet Internistyczny 

Temat kontroli:  
Sprawdzenie prawidłowości 
realizacji umowy nr 
150001923/0113/0218/1/13/13 
o udzielanie świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna 
w zakresie świadczenia 
lekarza POZ. 
Okres objęty kontrolą:  
luty i sierpień 2020 r. oraz w 
dniach 15, 17 września 2020 r. 

1. Obszar I - organizacja, sposób udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie 
świadczenia lekarza POZ. 
Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i 
celowości oceniono organizację, sposób udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz dostępność do świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 
w zakresie świadczenia lekarza POZ. 
2. Obszar II - sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. 
Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium 
legalności, rzetelności i celowości oceniono sposób 
prowadzenia dokumentacji medycznej.                                    
Uchybienie stanowiło błędne prowadzenie księgi przyjęć w 
zakresie numeru kolejnego wpisu oraz imienia i nazwiska osoby 
dokonującej wpisu natomiast w historii choroby trudno 
czytelne wpisy i nie ponumerowane strony. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu 
przedstawił następujące zalecenia: 
1) W indywidualnej dokumentacji medycznej wpisy dokonywać czytelnie 
zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej z 
2020 r. - na bieżąco w toku realizacji umowy. 
2) Prowadzić prawidłowo księgę przyjęć zgodnie z § 40 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie dokumentacji medycznej z 2020 r.- na bieżąco w toku realizacji 
umowy 
Skutki finansowe: brak. 


