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Opolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia
08.7300.010.2019.WKSiA.S

Data rozpoczęcia kontroli – 

11.02.2019 r.

Data zakończenia kontroli – 

15.03.2019 r.

 116 Szpital Wojskowy z 

Przychodnią Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul. Walerego 

Wróblewskiego 46, 

45-759 Opole

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 

opieki długoterminowej realizowanych w zakładach 

opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację 

prawidłowości realizacji i rozliczania umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo-

leczniczych dla dorosłych, o kodzie zakresu 14.5160.026.04, 

w następujących obszarach:

1. Zgodność realizacji udzielonych świadczeń opieki 

zdrowotnej z warunkami zawartej umowy. 

2. Zgodność dokumentacji medycznej objętej kontrolą z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu 

prowadzenia dokumentacji medycznej.

3.  Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do 

rozliczeń świadczeń.

Okres objęty kontrolą:

Obszar 1: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz 

stan bieżący na czas przeprowadzania kontroli u 

świadczeniodawcy.

Obszar 2 i 3: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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 a pozytywnie z 

uchybieniami pod względem rzetelności zgodność realizacji udzielonych 

świadczeń opieki zdrowotnej z warunkami zawartej umowy. 

2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zgodność 

dokumentacji medycznej objętej kontrolą z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi  sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.

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

poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń.

1. Prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazywać 

w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”  personel 

medyczny, realizujący świadczenia.

2. Zwiększenie nadzoru nad gospodarką lekami w zakresie 

przestrzegania terminów ważności.

Skutki finansowe:

-kara umowna  w wysokości 2 229,71 zł.


