
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7300.110.2018.WKO-I 

Jednostka 
organizacyjna NFZ 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Numer postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzenia 

kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, 
okres objęty 

kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń 
z kontroli 

Zalecenia pokontrolne 
i skutki finansowe 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7300.110.2018.WKO-I Od 26.06.2018 r 
do 10.07.2018 r. 

GÓRNOŚLĄSKIE 
CENTRUM MEDYCZNE 
IM. PROF. LESZKA 
GIECA ŚLĄSKIEGO 
UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W 
KATOWICACH, ul. 
Ziołowa 45-47, 40-635 

Katowice. 

Realizacja i 
rozliczanie 
świadczeń 
neurologicznych w 
ramach umów o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie 
udarów. 
1. Poprawność 
rozliczania 
świadczeń 
neurologicznych w 
ramach grup:  
a) A48 Kompleksowe 
leczenie udarów 
mózgu > 7 dni w 
oddziale udarowym, 
b) A49 Udar mózgu - 
leczenie > 3 dni, 
c) A50 Udar mózgu – 
leczenie, 
d) A51 Udar mózgu - 
leczenie 
trombolityczne > 7 
dni w oddziale 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole kontroli 
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ  
w Katowicach skontrolowaną 
działalność ocenia pozytywnie.  
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe: 
1. Poprawność realizacji i 

rozliczania świadczeń 

neurologicznych, w tym 

zastosowanych procedur 

medycznych w ramach grup:  

a) A48 Kompleksowe leczenie 
udarów mózgu > 7 dni w 
oddziale udarowym, 
b) A49 Udar mózgu - leczenie > 
3 dni, 
c) A50 Udar mózgu – leczenie, 
d) A51 Udar mózgu - leczenie 
trombolityczne > 7 dni w 
oddziale udarowym. 
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ  
w Katowicach ocenia 
pozytywnie pod względem 
legalności, rzetelności i 
celowości realizację umowy; 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i uwagi, 
Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach odstępuje od 
wydania zaleceń 
pokontrolnych. 



udarowym. 
2. Spełnienie 
warunków 
wymaganych do 
realizacji świadczeń 
rozliczanych grupą 
A48 i A51. 
Okres objęty 
kontrolą: 
Obszar 1 – okres od 
01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. 
Obszar 2 - okres od 
01.01.2018 r. do dnia 
zakończenia 
czynności 
kontrolnych. 

2. Spełnienie warunków 

wymaganych do realizacji 

świadczeń rozliczanych grupą 

A48 i A51. 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ  
w Katowicach ocenia 
pozytywnie pod względem 
legalności, rzetelności i 
celowości realizację umowy. 

 


