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Centrala Narodowego Funduszu 

Zdrowia Departament Kontroli 

Terenowy Wydział Kontroli VI w 

Krakowie DK.TWK-VI.7320.033.2021

od 2021-08-16

do 2022-01-28

CENTRUM MEDYCZNE „MED-ALL” SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. 

Budziszyńska 1, 31-619 Kraków

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

świadczeń dermatologii i wenerologii. Okres objęty  kontrolą 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 061/200425/AOS/01/2011  z dnia 

9.02.2011 r. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r., w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

02.1200.001.02 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii   objętym niniejszą kontrolą.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe obszaru objętego badaniem kontrolnym.

Negatywnie oceniono:

1. Prawidłowość kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń o kodzie: 5.31.00.0000105 Z105 

Świadczenia zabiegowe - grupa 105, w ramach których sprawozdano procedury 86.384 Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian 

skóry   okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.: wpisy w dokumentacji medycznej pacjentów nie 

potwierdzają wykonania procedury 86.384 Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry;

2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej w ramach próby objętej kontrolą od 01.01.2019 r. do 

31.12.2020 r.: w 66 dokumentacjach medycznych brak oświadczenia pacjenta o wyrażeniu zgody na zabieg, w 31 

dokumentacjach medycznych brak numeracji stron na wydrukach wpisów porad, w 37 dokumentacjach medycznych brak 

oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia ze wskazaniem imienia i nazwiska 

osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, w 1 dokumentacji brak oświadczenia pacjenta o 

upoważnieniu do udostępnienia dokumentacji.

prawidłowe kwalifikowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej, prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej 

, Złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń 

wyszczególnionych w Załączniku nr 1 specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli do Wystąpienia 

pokontrolnego

skutki finansowe: 46 461,30 zł


