Rok 2014 w rozliczeniu z N F Z wskazuje na wartość niezapłaconych nadwykonań na kwotę
113 403,00zł. Największą kwotę niezapłaconych nadwykonań wykazują poradnie
endokrynologiczna ponad 18 000 zł. laryngologiczna ponad 27 000 zł. kardiologiczna ponad
39 OOOzł. Nie zmienione wartości kontraktu i duża ilość skierowań w trybie „pilny" „CITO" są
elementami które wpłynęły na wartość niezapłaconych nadwykonań. Należy mieć na uwadze fakt,
że kwota nadwykonań byłaby większa gdyby nie możliwość przesuwania należności z zakresów
wykazujących niedowykonanie na pozycje umowy z nadwykonaniami - głównie dotyczyło to
nowych wyodrębnionych zakresów w danych poradniach - wyodrębnienie do odrębnego
finansowania porad zabiegowych. Należy również „zauważyć", że roku 2014 w różnym
współczynniku procentowym N F Z uregulował część świadczeń ponadlimitowych - od 30 do 50%
nadwykonań. Należy mieć na względzie również, że niektóre poradnie rozliczone zostały na 0, co
oznacza, że zamknięcie roku 2014 to uregulowane należności za udzielone porady. Taka
sytuacja miała miejsce dla poradni m.in. alergologii dzieci, dermatologii, medycyny sportowej,
chirurgii dzieci, chirurgii ogólnej, urologii, neurologii dzieci.
Od listopada 2012 są udzielane odpłatne porady z zakresu gastroenterologii. Podjęcie decyzji o
udzielaniu świadczeń odpłatnych w tym zakresie była podyktowana ( od kilku lat) ustnymi
wnioskami pacjentów. Mimo kilkukrotnych wystąpień o zawarcie umowy w zakresie
gastroenterologii N F Z z placówką takiej umowy nie zawarł. Uzasadnieniem odmowy zawarcia
umowy są ograniczone środki finansowe w tym dziale oraz fakt braku konkursu ofert na ten dział.
W roku 2013 udzielono w tym zakresie porad 75 pacjentom co stanowiło 135 świadczeń.
W roku 2014 odnotowano nieznaczny wzrost tych usług w tym zakresie : 80 pacjentów i 151
usług.

3. Rehabilitacja lecznicza :
a) nieznaczny spadek ogólnej ilości udzielonych świadczeń w stosunku do roku 2013 - spadek o
0,77%.
b) W poszczególnych działach tego zakresu wykonanie przedstawiał się następująco:
> Zabiegi fizjoterapii - spadek o 0,35%%
> Konsultacje lekarskie- spadek o 0,97%
> Osobodni w ośrodku rehabilitacji dziennej - spadek o 3,41 %
Dział rehabilitacji wskazuje na tendencję spadku w stosunku do roku 2013 i z analizy lat
poprzednich wzrostową w stosunku do roku 2011 i 2012.
Dział ten w roku 2014 nie podlegał zapłacie tak zwanych nadwykonań. Kwota wykonanych
świadczeń, których nie uregulował N F Z to ponad 35 000,00 zł.
4. Stomatologia :
a) wzrost ogólnej liczby udzielonych świadczeń na poziomie 39,05% ze znacznym wzrostem
świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia - wzrost o 78,59%.
b) znaczny wzrost wykonanej diagnostyki ( R T G zębów - N F Z finansuje jedynie 2 zdjęcia
wykonane dla danego pacjenta w okresie 12 miesięcy ) związany jest z ilością udzielonych
świadczeń - wzrost o 40,48%
Dział ten wykazuje zapłacone wszystkie świadczenia. Jest to głównie spowodowane faktem że
wzrosty udzielonych świadczeń ponad limit w poradni stomatologii w siedzibie placówki zostały
pokryte przez niedowykonania świadczeń planowych w gabinetach szkolnych.
Należy mieć na uwadze, że niedowykonania w gabinetach szkolnych są efektem pracy od wielu
lat tych gabinetów w siedzibach szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Zielonka.
5. Medycyna pracy :
a) dział wykazujący nieznaczny wzrost wydanych orzeczeń. Rok 2014 to 17,87% więcej
wydanych orzeczeń niż w roku 2013. Wydaje się, że ten dział może być „miernikiem" zatrudnienia
w gospodarce narodowej. Nie należy wprost wyciągać wniosków, że zatrudnienie wzrosło o
wskaźnik wzrostu wydanych orzeczeń gdyż składową orzeczeń są orzeczenia wstępne, okresowe
i kontrolne.

