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EMC Instytut 

Medyczny S.A. z 

siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. 

Pilczyckiej 144-148

Zasadność 

rozliczania dużego 

odsetka świadczeń 

zachowawczych w 

ramach zakresów 

zabiegowych. 

Okres objęty 

kontrolą: styczeń - 

grudzień 2016 r.

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie.

1. Pozytywnie oceniono kwalifikację 11 hospitalizacji spośród 60 skontrolowanych.

2. Negatywnie oceniono sprawozdawanie danych w zakresie rozpoznań klinicznych wg 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. W 31 

przypadkach spośród 60 Świadczeniodawca sprawozdał w raportach statystycznych 

rozpoznania zasadnicze, które nie znajduje potwierdzenia w zapisach dokumentacji.

3. Negatywnie oceniono sprawozdawanie 3 hospitalizacji.

4. Negatywnie oceniono sprawozdawanie 1 hospitalizacji rozliczonej grupą JGP J46 Duże 

choroby infekcyjne skóry z powodu ponownej hospitalizacji przed upływem 14 dni od 

zakończenia poprzedniej hospitalizacji przy braku wskazań do hospitalizacji w oddziale 

chirurgii ogólnej.

5. Negatywnie oceniono sprawozdawanie w 11 na 60 kontrolowanych hospitalizacji danych w 

zakresie istotnych procedur wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD9.

6. Negatywnie oceniono udzielenie w 8 przypadkach świadczeń stacjonarnie, pomimo 

możliwości ich realizacji w warunkach ambulatoryjnych.

7. Negatywnie oceniono wykazanie do rozliczenia w 5 przypadkach hospitalizacji, które 

faktycznie nie miały miejsca.

8. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób prowadzenia dokumentacji 

medycznej.

9. Negatywnie oceniono dokumentowanie oceny ryzyka odleżyn wg skali Norton oraz ryzyka 

związanego ze stanem odżywienia.  

Świadczeniodawcę zobowiązano do rozliczania 

świadczeń zgodnie z zapisami aktualnego 

Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 

leczenie szpitalne, wykazywania do rozliczeń 

wykonanych i udokumentowanych procedur 

medycznych, właściwych ostatecznych rozpoznań 

chorobowych wg ICD10 zgodnie z wymogami 

określonym dla celów rozliczeniowych w zapisach 

aktualnego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w 

rodzaju: leczenie szpitalne, sporządzenia korekty 

raportów statystycznych i faktur korygujących, 

zwrotu kwoty nadpłaty, prawidłowego sposobu 

prowadzenia dokumentacji medycznej, dokonywanie 

oceny ryzyka odleżyn wg skali Norton oraz ryzyka 

związanego ze stanem odżywienia zgodnie z 

przyjętymi przez Świadczeniodawcę standardach i 

zasadach. 

         Skutki finansowe kontroli:                                            

31 875,43 zł kara umowna;

 106 964,00 zł nienależnie przekazane środki.

                                                                        Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli
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