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kontrolnego
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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

08.7320.035.2018.WKSIA.S
Data rozpoczęcia kontroli – 

05.06.2018r.

Data zakończenia kontroli – 

22.06.2018r.

Szpital Powiatowy w 

Głubczycach, 

ul. Skłodowskiej 26, 48-

100 Głubczyce

Sprawdzenie sposobu realizacji umów: 

08R/10017/03/08/PSZ/2018 z dnia  22-12-2017, 

08R/10017/03/08/PSZ/2017 z dnia 29-09-2017 w 

zakresach: 03.4900.008.03 Izba Przyjęć, 

01.0000.160.16 Świadczenia Nocnej i Świątecznej 

Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach 

ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub 

pobytu świadczeniobiorcy na obszarze 

zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w 

zakresie uzupełnionym oraz umowy 

08R/10017/03/01/SZP/17/1 z dnia 28-12-2016 w 

zakresie 03.4900.008.03 Izba Przyjęć i umowy 

08R/10017/0112/POZ/2017 z dnia 21-12-2016  w 

zakresie 01.0000.155.16 Świadczenia Nocnej i 

Świątecznej Opieki Zdrowotnej na obszarze 

zabezpieczenia do 50 000 osób - ryczałt miesięczny.

Okres objęty kontrolą – 01.04.2017-31.03.2018

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski 

Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność 

ocenia negatywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 

cząstkowe:

1. Ocenia się negatywnie pod względem legalności i rzetelności 

sprawozdawanie do OOW NFZ, co najmniej dwa przyjęcia pacjenta 

tego samego dnia.

2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności 

przyjęcia pacjentów w tym samym dniu w Izbie Przyjęć I Nocnej 

Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

3. Ocenia się negatywnie kwalifikowanie pacjentów do udzielania 

świadczeń w Izbie Przyjęć.

4. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i 

rzetelności sposób  prowadzenia dokumentacji medycznej. 

1. Sprawozdawać udzielone świadczenia zgodnie ze 

stanem faktycznym stosując przepisy 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 

2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 

gromadzonych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych 

informacji oraz ich przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 

środków publicznych (tj. Dz.U. Z 2016r, poz. 192 ze 

zm.).

2. Prawidłowo kwalifikować pacjentów do Izby 

Przyjęć i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

3. Prowadzić dokumentację medyczną w sposób 

czytelny zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 

Zdrowia dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania(tj. Dz.U. z 2015r, poz. 

2069 ze zm.).

kara umowna w wysokości 26 052,27 zł


