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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizac
yjna NFZ 
przeprow
adzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadz
enia kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli 
Zalecenia pokontrolne  
i skutki finansowe 

16 OW 
NFZ 

16.7300.010.2
018.WKO-I 

 20.02.2018           
-08.03.2018 

Scanmed 
Kardiologia 
Spółka z o. o. 
ul. Armii 
Krajowej 18 
Kraków 

Realizacja i rozliczanie 
świadczeń w ramach umów 
o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie szpitalne 
w zakresach: kardiologia – 
hospitalizacja E10, E11, 
E12, E13, E14 oraz 
zakresach kardiologia – 
hospitalizacja i kardiologia 
– hospitalizacja planowa, 
w ramach których zostały 
rozliczone wybrane grupy: 
E20, E23, E24, E25, E26, 
E27. 

Okres objęty kontrolą: 

2016 rok. 

Na podstawie ustaleń pokontrolnych 
działalność Świadczeniodawcy oceniono 
pozytywnie z nieprawidłowościami.                         
1. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono 
zgodność sprawozdanych danych w zakresie 
rozpoznania klinicznego, będącego przyczyną 
hospitalizacji oraz trybu przyjęcia z zapisami 
dokumentacji medycznej. Nieprawidłowość 
stanowi sprawozdanie 1 hospitalizacji, na 100 
skontrolowanych, z nagłym trybem przyjęcia 
do szpitala, podczas gdy dokumentacja 
potwierdza przyjęcie pacjenta w trybie 
planowym.  
2. Pozytywnie z nieprawidłowościami 
oceniono prawidłowość i zasadność 
sprawozdania wybranych świadczeń grupami 
E10, E11, E12, E13, E14, E20, E23, E24, E25, 
E26, E27. Nieprawidłowość stanowi 
kwalifikacja 1 świadczenia. 
3. Pozytywnie oceniono zasadność 
powtórnych hospitalizacji oraz prawidłowości 
ich rozliczenia u tego samego pacjenta i tego 
samego świadczeniodawcy. 
4. Pozytywnie z uchybieniem oceniono 
spełnienie warunków wymaganych                              
i dodatkowych dla realizacji przedmiotowych 
świadczeń w zakresie personelu medycznego. 
 
 

Świadczeniodawcę zobowiązano 
do:                            
1. Prawidłowego kwalifikowania       
i rozliczania świadczeń zgodnie       
z aktualnym Zarządzeniem Prezesa 
w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów 
w rodzaju: leczenie szpitalne. 
2. Bieżącej aktualizacji potencjału 
wykonawczego w załączniku Nr                 
2 Harmonogram – zasoby 
wymaganego zapisami § 6 ust.            
2 załącznika do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 roku w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U.2016.1146 ze zm.). 
3. Sporządzenia korekty raportów 
statystycznych i faktur 
korygujących oraz zwrotu nadpłaty 
nienależnie przekazanych środków. 
 
Skutki finansowe:  
Nienależnie przekazane środki:              
13 728,00 zł 
 
 



 
 5. Pozytywnie oceniono zasadność 
wykazanych do rozliczenia świadczeń, jako 
nielimitowanych z trybem przyjęcia „nagły – 
inne przypadki” i „planowy – na podstawie 
skierowania”. 
6. Pozytywnie z uchybieniem oceniono sposób 
rozliczania Ostrych Zespołów Wieńcowych 
grupami JGP E10, E11, E12, E14 jako 
świadczenia nielimitowane z trybem przyjęcia 
„nagły – inne przypadki” „nagły - w wyniku 
przekazania przez zespół ratownictwa 
medycznego”, lub „planowy – na podstawie 
skierowania”. Uchybienie stanowi brak 
zasadności rozliczenia sprawozdanego 
świadczenia jako nielimitowanego w jednym 
spośród 56 przypadków OZW. 
 
 

 


