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

16 OW
NFZ

Numer
postępowania
kontrolnego

16.7320.039.
2018.WKO-I

Termin
przeprowadze
nia kontroli

20.06.2018
-22.06.2018

Podmiot
kontrolowany:
nazwa i adres

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Szpital
Specjalistyczny
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych i
Administracji w
Złocieńcu, ul.
Kańsko 1

Temat kontroli,
okres objęty
kontrolą

Ocena prawidłowości
prowadzenia kolejki
oczekujących na
świadczenia opieki
zdrowotnej w
rodzaju: rehabilitacja
leczniczarehabilitacja
ogólnoustrojowa w
warunkach
stacjonarnych.
Okres objęty
kontrolą: od 01
grudnia 2016 r. do
dnia zakończenia
kontroli

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność
Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny
cząstkowe:
1. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia kolejki
oczekujących na udzielenie świadczenia z zachowaniem
korelacji pomiędzy datą wpływu skierowania a
wyznaczonym terminem rehabilitacji z uwzględnieniem
kategoryzacji „pilne” i „stabilne”.
Sposób
prowadzenia
i dokumentowania
kolejki
oczekujących wskazuje na realizowanie jej zgodnie z
zasadami opisanymi w art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U 2017.1938 ze
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych,
jakimi
powinni
kierować
się
świadczeniodawcy,
umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
na
udzielenie
świadczenia
opieki
zdrowotnej
(Dz.U.2005.200.1661).
2. Pozytywnie oceniono fakt powołania Zespołu do spraw
oceny przyjęć oraz przeprowadzania przez Zespół
okresowej oceny listy oczekujących na udzielenie
świadczenia, zgodnie z art. 21 ww. Ustawy.
3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnienie przez
Zespół obowiązku informowania pacjentów o umieszczeniu
ich na liście oczekujących. Uchybieniem w okresie od 2016
r. do grudnia 2017 r. był brak przekazywania pacjentom
informacji o dokonanej kwalifikacji do odpowiedniej
kategorii medycznej oraz brak uzasadnienia terminu
realizacji świadczenia, niezgodne z zapisami art 20 ust. 2 pkt
2 ww. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r..

Zalecenia pokontrolne
i skutki finansowe

Nie sformułowano zaleceń
pokontrolnych w
kontrolowanym zakresie

