
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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 

TWK-I Wrocław

DK.TWK-I. 

7320.023.2021

25.08.2021 roku

-

24.09.2021 roku

Głogowski Szpital Powiatowy 

Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością

ul. Tadeusza Kościuszki 15, 67-

200 Głogów 

Realizacja umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w 

systemie

podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej

w zakresie: świadczenia w 

szpitalnym oddziale ratunkowym.

W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

Odmowie przyjęcia pacjentów transportowanych przez ZRM, oraz próba odmowy przyjęcia, 

gdzie przyjęcie do SOR nastąpiło po interwencji.

W przypadku pacjentów opisanych  lekarz nie podjęła działań medycznych, nie 

przeprowadzono wstępnej oceny stanu, narażając pacjentów na ewentualne pogorszenie 

stanu zdrowia, którego bezpośrednim następstwem mogło być poważne uszkodzenie funkcji 

organizmu, ponieważ nie poprzedzało ich osobiste zbadanie pacjentów przez lekarza SOR.

W przypadku dziecka , gdzie przyjęcie do SOR nastąpiło po interwencji GDM, nie 

uwzględniono wyjaśnień Świadczeniodawcy o pełnym obłożeniu w oddziale pediatrycznym,

Stwierdzono brak zapewnienia minimalnych zasobów kadrowych dot. lekarzy, 2 dni z 4 

kontrolowanych (tj. 50%) przez personel lekarski. Powyższe działania szpitala w Głogowie 

były niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019r. w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019, poz. 1213 z późn. zm.) oraz zapisem w 

Regulaminie Organizacyjnym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala w Głogowie

1. Bezwzględnie stosować się do norm zawartych odpowiednio z art. 15 ustawy o zmianie

ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.) w korespondencji

z art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych […] oraz art. 33 i 44 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2. Zarządzać skutecznie ryzykiem zmiany w taki sposób, aby zabezpieczyć w miarę możliwości określoną ilość wolnych łóżek w 

zależności od wielkości oddziału na

wypadek przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego z pacjentem będącym w sytuacji

nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

3. Przestrzegać prawa pacjenta do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenia zdrowia i życia. 

Przeprowadzić szkolenie personelu

lekarskiego w zakresie:Obowiązku każdego podmiotu leczniczego związanego z przyjęciem pacjenta w stanie nagłego

zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem art. 15 ustawy o zmianie ustawy

o działalności leczniczej (Dz.U.2021, poz. 711); art.7 ustawy […] o prawach pacjenta i

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020r., poz. 849) i art.19 ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych […] oraz w art. 3 ustawy o Państwowym

Ratownictwie Medycznym

4. Zintensyfikować nadzór nad zatrudnionym personelem skutkujący stosowaniem

procedur zgodnych z przepisami prawa.

5. Udzielać świadczeń przez personel medyczny zgodnie z zapisem umowy zawartej z

DOW NFZ oraz zgodnie z zapisem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z

27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019, poz.

1213 z późn. zm.).

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

kwota 14 594,91 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote

91/100) 


