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Kujawsko-Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
02.7300.76.2017.WKZ.SZP 2017-10-04 - 2017-11-14

Regionalny Szpital Specjalistycxzny im. 

dr. W. Biegańskiego, ul.L.Rydygiera 

15/17, 86-300 Grudziądz

Weryfikacja prawidłowości realizacji i

rozliczenia świadczeń w ramach umów

w rodzaju leczenie szpitalne w

zakresie okulistyka – hospitalizacja:

• spełnianie warunków wymaganych

do realizacji świadczeń w zakresie

okulistyka,

• zasadność wykazywania do

rozliczenia hospitalizacji 0-dniowych

grupą B84

Lata 2016 – 2017

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnianie warunków wymaganych do realizacji 

świadczeń w zakresie okulistyka - hospitalizacja, które zostały określone w załączniku nr 1 do 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 694 ze zm.). 

Uchybieniem w tym obszarze jest nieaktualizowanie na bieżąco danych o swoim potencjale 

wykonawczym co jest niezgodne z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 

leczenie szpitalne, a także z zapisami § 6 ust. 2 ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (OWU)  (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) 

2. Pozytywnie z uchybieniami ocenionosię zasadność wykazywania do rozliczenia 

hospitalizacji 0-dniowych w ramach grupy B84 Małe zabiegi witreoretinalne. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 

1. Przestrzegać zapisów ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze 

zm.)

2. Zaktualizować potencjał Świadczeniodawcy. 

3. Przestrzegać obowiązku stosowania kodów procedur ICD-9 PL z możliwie 

najbardziej szczegółowej  kategorii.

BRAK SKUTKÓW FINANSOWYCH.


