
Jednostka 

organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca 

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

Opolski Oddział 

Wojewódzki 

Narodowego 

Funduszu Zdrowia

08.7320.037.2018.WKSIA.S

Data rozpoczęcia kontroli – 

18.06.2018 r.

Data zakończenia czynności 

kontrolnych – 28.06.2018 r.

Prudnickie Centrum 

Medyczne Spółka Akcyjna 

w Prudniku, ul. Szpitalna 

14, 48-200 Prudnik

Kontrola realizacji umowy 

08R/20360/03/08/PSZ/2018 z dnia 29 

grudnia 2017 r. zawartej z Prudnickim 

Centrum Medycznym Spółka Akcyjna – 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Prudniku w zakresie organizacji 

udzielania świadczeń 

o kodzie 03.4900.008.03 - Izba Przyjęć 

oraz 03.4500.030.02 Chirurgia Ogólna 

– hospitalizacja  w okresie 21 styczeń 

2018 r. – 22 styczeń 2018 r. w zakresie 

sposobu sprawowania opieki nad 

pacjentką.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski 

Oddział Wojewódzki NFZ  w Opolu skontrolowaną działalność 

ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej 

oceny cząstkowe:

●  Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i 

rzetelności organizację udzielania   świadczeń, w tym dostęp 

do badań diagnostycznych: TK, USG oraz RTG w dniach 

21.01.2018r. – 22.01.2018r. 

●   Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem 

legalności i rzetelności zatrudnienie personelu medycznego w 

kontrolowanym okresie.

●   Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod 

względem legalności i rzetelności prowadzenie dokumentacji 

medycznej.

●   Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i 

rzetelności sprawozdanie do OOW NFZ wykonanych procedur 

medycznych. 

Nie dokonano oceny sposobu postępowania personelu Izby 

Przyjęć oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej wobec  pacjentki.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu 

przedstawia następujące zalecenia:

1.Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 9 

listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania(tj. Dz.U. z 2015r, poz. 2069 ze zm.).

2.Na bieżąco zgłaszać do OOW NFZ zmiany w 

załączniku nr 2 „Harmonogram-Zasoby” do 

umowy z OOW NFZ, tak aby był on zgodny z 

aktualnym stanem zatrudnienia. 

kara umowna w wysokości 7 645,47 zł 


