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

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizacy

jna NFZ 
przeprowa

dzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadze

nia kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli 
Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe 

16 OW 
NFZ 

16.7300.031. 
2018.WKO-I 
 

 11.05.2018           
-25.05.2018 

Samodzielny 
Publiczny 
Rejonowy 
Szpital w 
Nowogardzie, 
ul. Wojska 
Polskiego 7 
Nowogard 

Realizacja i rozliczanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach 
umowy o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne 
wybranych grup JGP 
związanych z porodem 
Okres objęty kontrolą: 
01 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. 
 
 
 

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność 
Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z uchybieniami. 
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 
cząstkowe: 
1.Pozytywnie z uchybieniem oceniono sposób  rozliczania i 
kwalifikowania realizowanych świadczeń. Wszystkie 
kontrolowane świadczenia związane z porodem oraz procedury 
do sumowania zostały prawidłowo zakwalifikowane i rozliczone. 
Uchybienie stanowi przekazanie w sprawozdawczości w 1 
przypadku (Numer pozycji Protokołu kontroli – 103) 
nieprawidłowego kodu rozpoznania wg ICD10 oraz  w 1 
przypadku (Numer pozycji Protokołu kontroli - 65) brak 
sprawozdanie kodu procedury według ICD9 związanej z 
porodem.  
2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności 
oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w 
oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz.U.2015.2069 ze zm.). 
Uchybienie stanowi brak opracowanego na piśmie standardu 
postępowania wymaganego rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu 
bólu porodowego z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U.2015.1997). 

 
 

Zobowiązano do: 
1. Sprawozdawania w raporcie 
statystycznym danych  zgodnych 
ze stanem faktycznym w zakresie 
kodów rozpoznań wg ICD10 oraz 
kodów procedur wg ICD9, 
zgodnie z zapisami ww. 
Zarządzenia nr 89/2013/DSOZ 
Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 
2013 r. 
2. Opracowania w formie 
pisemnej standardu 
postępowania medycznego 
w łagodzeniu bólu porodowego 
wymaganego zapisami ww. 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015r. 
(Dz.U.2015.1997). 

 
Skutki finansowe:  
Brak 
 

 


