
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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.TWK-

I.7300.027.2021

18.10.2021 roku

-

08.12.2021 roku

Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowo Produkcyjne 

"MARCONI" Spółka z

ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Świdnicy, ul. Wrocławska 

50, 58-100

Świdnica

Jakość świadczeń rehabilitacyjnych 

dedykowanych osobom 

posiadającym

orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności

okres objęty kontrolą: od

01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. braku 6 skierowań wystawianych przez lekarza ubezpieczenia

zdrowotnego na cykl zabiegów do 10 dni zabiegowych (dotyczy 215

zakwestionowanych świadczeń), co jest niezgodne z warunkami udzielania

świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej określonych w lp. 1 lit. b załączniku nr 1

do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej,

2. braku 150 wpisów w IDM potwierdzających realizację świadczeń sprawozdanych

do DOW NFZ – co narusza zapis § 3 ust. 1 rozporządzenia MZ o gromadzeniu

danych obowiązującego w kontrolowanym okresie,

3. braku 10 autoryzacji - co jest niezgodne z § 12 ust. 14 Zarządzenia Nr

13/2019/DSOZ w ramach zakresu świadczeń fizjoterapia ambulatoryjna,

świadczeniobiorca albo opiekun potwierdza każdego dnia realizację zabiegów

fizjoterapeutycznych przez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej.

1. Zgłaszać zmiany w potencjale przedstawionym do realizacji umowy

nr 05/1/3202018/01/2019/01 szczególnie w zakresie personelu medycznego realizującego

świadczenia zgodnie z § 2 ust. 2 umowy i § 9 zarządzenia Nr 13/2019/DSOZ 

2. Udzielać świadczeń zdrowotnych na podstawie wystawionego skierowania przez lekarza

ubezpieczenia zdrowotnego oraz sprawozdawać udzielone zabiegi zgodnie ze stanem

faktycznym do prawidłowego produktu rozliczeniowego, według zasad rozliczania

świadczeń, określonych w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa

NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju w rehabilitacja

lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych

ze śpiączką 

3. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych, w zakresie

świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego,

nieprawidłowo lub niezasadnie wykazanych do rozliczenia z DOW NFZ w ramach umowy

nr 05/1/3202018/01/2019/01 z dnia 08.02.2019 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna

 i fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:8927,42


