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Opolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia
08.7320.001.2019.WKSiA.S

Data rozpoczęcia kontroli – 

03.01.2019 r.

Data zakończenia czynności 

kontrolnych – 14.01.2019 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Nysie, 

ul. Bohaterów Warszawy 

34, 48-300 Nysa

Realizacja umowy o numerze 08R/10049/03/08/PSZ/2018 z 

dnia 22-12-2017r. w zakresie świadczeń oznaczonych kodem:

• 03.3300.008.03 - ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE 

RATUNKOWYM,

• 03.0001.001.14 - ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE 

RATUNKOWYM – UE,

• 03.4260.050.02 - ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 

II POZIOM REFERENCYJNY – HOSPITALIZACJA,

• 03.4000.030.02 - CHOROBY WEWNĘTRZNE – 

HOSPITALIZACJA,

• 03.4220.030.02 - NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA oraz 

umowy o numerze 08R/10049/16/1/RTM/2018 z dnia 04-01-

2018 r. w zakresie świadczeń oznaczonych kodem:

• 16.9112.032.08 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ 

PODSTAWOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO,

• 16.9114.032.08 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ 

SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

zawartych z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. 

Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa (08R/10049).

Okres objęty kontrolą – 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu skontrolowaną 

działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 

1.  Ocenia się pozytywnie pod względem celowości użycie karetek 

systemowych (po uzyskaniu zgody Lekarza Koordynatora RM) w stanie 

zagrożenia życia  pacjentów przy braku możliwości natychmiastowego ich 

przetransportowania do innego  szpitala w celu ratowania życia.

2. Ocenia się pozytywnie pod względem celowości powód wykorzystania 

karetek systemowych do transportu pacjentów, tożsamy ze sprawozdanym do 

OOW NFZ w raportach statystycznych.

3.  Ocenia się pozytywnie pod względem celowości a pozytywnie z 

uchybieniami pod względem legalności użycia karetek systemowych do 

transportu chorych do innego szpitala. 

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przedstawia 

następujące zalecenie:

1. W przypadku konieczności przewozu pacjentów do innego 

szpitala, wykorzystywać w pierwszej kolejności własny transport 

sanitarny stosując się do zapisów § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia 

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

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego stanowiącym 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 

2017 r. poz. 2295 ze zm. oraz § 8 ust. 2 i ust. 3  Załącznika do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016 poz.1146 ze zm.).

Skutki finansowe-brak


