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świadczeń: 

Przychodnia 
Stomatologiczna, ul. 
Rwańska 5, 97-300 

Piotrków Trybunalski.

Realizacja umowy  o udzielanie świadczeń  opieki 
zdrowotnej w rodzajuleczenie stomatologiczne przez 

wybranych świadczeniodawców.Okres objety 
kontrolą: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

negatywna

Należy dołożyć należytej staranności w zakresie prawidłowego  prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami 
prawa – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Należy kwalifikować i przedstawiać do rozliczeń świadczenia stomatologiczne 

zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym rozporządzeniu 
koszykowym w zakresie STM oraz zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne –  termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Złożyć 
korekty dokumentów rozliczeniowych, w  tym raportów  statystycznych w zakresach świadczeń wyszczególnionych w załączniku 
nr 2 a do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia w ramach umowy z ŁOW  w rodzaju  leczenie 

stomatologiczne w  okresie rozliczeniowym od 01.01.2020 r.   do 31.12.2020 r. – dotyczy 4027 świadczeń na kwotę ogółem 
30124,56 zł słownie: trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia cztery zł., 56/100 gr.), w tym w zakresach: 3.1 świadczenia 

ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) wyr.1 – 3513 świadczeń wskazanych dla 294 pacjentów na kwotę 
28127,70 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem zł., 70/100 gr.), 3.2 świadczenia ogólnostomatologiczne 

dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. (kod zakresu  07.0000.221.02)  wyr. 1 – 262 świadczenia wskazane  dla 27 
pacjentów na kwotę 869,40zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć zł., 40/100 gr.), 3.3 świadczenia ogólnostomatologiczne 
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. (kod zakresu 07.0000.221.02) wyr. 2 – 252 świadczenia wskazane dla 36 pacjentów 

na kwotę 1127,46 zł. (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem zł.,46/100  gr.), - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego.


