
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.7320.026.2021

08.10.2021 r.

-

29.10.2021 r.

Przychodnia Specjalistyczna [..;;] 

Spółka Jawna,

ul. Uczniowska 21, 58-306 

Wałbrzych. Miejsce realizacji 

świadczeń: ul. Zacisze

3, 58-310 Szczawno-Zdrój

Realizacja umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju

podstawowa opieka zdrowotna w 

zakresie: świadczenia lekarza poz

01.0010.094.01, świadczenia 

pielęgniarki poz 01.0032.147.01.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. 

– 08.10.2021 r. 

Świadczeniodawca nie realizował postępowania diagnostyczno-leczniczego dla lekarza POZ i

pielęgniarki POZ zgodnie z zakresem zadań określonych w przepisach wydanych na

podstawie ust. 4. (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej

podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2335 z późn.

zm.) oraz nie zapewniał pełnego dostępu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju

podstawowa opieka zdrowotna. Przedstawiona IDM nie wskazuje, czy pacjent od początku

okresu objętego kontrolą był w stanie korzystać z opieki ambulatoryjnej w miejscu udzielania świadczeń, czy 

też wymagał opieki w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Na ograniczenie dostępności do świadczeń z 

uwzględnieniem powyższego stwierdzenia w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2021 r. wskazuje:

- dwie udokumentowane porady lekarskiej w kontakcie bezpośrednim pacjent - lekarz, udzielone w domu 

pacjenta,

- trzykrotna wizyta pielęgniarska na zlecenie lekarza pobranie krwi w domu chorego,

- brak wpisów wskazujących na wezwanie lekarza do osobistego stawienia się pacjenta do poradni,

- brak wpisów w IDM pacjenta wskazujących na odmowę korzystania ze świadczeń lekarza

POZ i pielęgniarki POZ

1. Realizować cele i zadania podstawowej opieki zdrowotnej w 

zakresie lekarza i pielęgniarki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zapewniać dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej z 

uwzględnieniem potrzeb pacjentów, których stan zdrowia 

uniemożliwia opiekę ambulatoryjną.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 

31 599,26 zł (słownie: trzydzieści jeden

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100)


