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Kujawsko-Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ w 

Bydgoszczy

02.7300.060.2018.WKZ.SZP
od 2018-04-05 

do 2018-04-27

Wojewódzki Szpital 

Zespolony im Ludwika 

Rydygiera,  

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 

Toruń

Obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umów w 

następujących obszarach:

1) Prawidłowości rozliczenia udzielonych świadczeń 

zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych 

przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w 

dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i 

rozliczonych grupami z katalogu JGP:

a) N01 Poród (kod produktu: 5.51.01.0013001);

b) N02 Poród mnogi lub przedwczesny (kod produktu: 

5.51.01.0013002);

c) N03 Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni (kod 

produktu: 5.51.01.0013003); 

d) N09 Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka 

rozszerzona, leczenie kompleksowe > 6 dni (kod produktu: 

5.51.01.0013009);

e) N11 Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka 

rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni z pw 

(kod produktu: 5.51.01.0013011);

f) N13 Ciężka patologia ciąży zakończona porodem 

zabiegowym > 3 dni (kod produktu: 5.51.01.0013037);

2) Prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji 

medycznej objętej kontrolą zgodnie zobowiązującymi 

przepisami.

Umowa nr 12-16/T0001/SZP.

Okres objęty kontrolą – 

od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie z uchybieniami 

oceniono sposób przedstawienia do 

rozliczania świadczeń związanych 

z porodem.

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami 

oceniono sposób prowadzenia 

dokumentacji medycznej związanej 

z porodem. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami 

określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 

szpitalne.

2. Dokonać korekty raportów statystycznych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma, w części dotyczącej sprawozdanego rozpoznania 

klinicznego wg kodu ICD-10, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

pisma oraz procedurą obowiązującą w NFZ.

3. Opracować w terminie 14 dni standardy postępowania medycznego w 

łagodzeniu bólu porodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w 

łagodzeniu bólu porodowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1997).

SKUTKI FINANSOWE:

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę 

umowną w wysokości 1 211,82 zł :

- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających 

wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.


