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Realizacja i rozliczanie świadczeń 

neurologicznych w ramach umów o 

udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie udarów.

Okres objęty kontrolą:

1. Obszar 1: od 1 stycznia 2016 r. do 31 

grudnia 2016 r.

2. Obszar 2: stan na czas 

przeprowadzenia kontroli u 

świadczeniodawcy.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu skontrolowaną działalność 

Świadczeniodawcy ocenia pozytywnie z uchybieniami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 

1. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i celowości rozliczanie, a 

pozytywnie z uchybieniami pod względem rzetelności realizację świadczeń 

neurologicznych rozliczonych grupą A48. 

2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i celowości a pozytywnie z 

uchybieniami pod względem rzetelności realizację świadczeń neurologicznych 

rozliczonych grupą A51, w tym ocenia się pozytywnie pod względem celowości 

kwalifikację chorych do leczenia trombolitycznego, których hospitalizacje 

rozliczono grupą A51.

3. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości 

realizację i rozliczanie świadczeń grupami A49 i A50.

4. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności spełnianie  warunków 

wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupami A48 i A51 w zakresie 

personelu. 

5. Ocenia się pozytywnie z uchybieniem pod względem legalności i rzetelności 

spełnianie  warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupami 

A48 i A51 w zakresie organizacji udzielania świadczeń.

6. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności spełnianie  warunków leczenia 

udarów mózgu pod względem wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przedstawia następujące zalecenia:

1. W przypadku hospitalizacji rozliczanych grupami A48 i A51, przestrzegać 

kompleksowości leczenia pacjentów udarowych zgodnie z wytycznymi 

określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.  w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013 r. 

poz. 1520 ze zm.) oraz obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w 

rodzaju: leczenie szpitalne. 

2.  Prowadzić i wypełniać kartę obserwacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013 r. poz. 1520 ze zm.), w związku z 

zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz obowiązującego Zarządzeniem 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

3.  W  zespole leczniczo-rehabilitacyjnym zapewnić udział lekarza specjalisty w 

dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub 

rehabilitacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

22 listopada 2013 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (Dz. U. 2013 r. poz. 1520 ze zm.).

kara umowna w wysokości  18 485,19 zł


