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Opolski Oddział 

Wojewódzki 

Narodowego Funduszu 

Zdrowia

08.7300.019.2019.WKSiA.S

Data rozpoczęcia kontroli – 

10.04.2019 r.

Data zakończenia kontroli 

–19.04.2019 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 

Opolu, Aleja Wincentego Witosa 

26,  45-401 Opole

Realizacja i rozliczanie świadczeń Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze 

brzusznym z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 - Zabiegi naczyniowe w 

obszarze brzusznym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości 

realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w 

następujących obszarach:

1. Poprawność realizacji i rozliczania świadczeń, w tym zastosowanych 

procedur medycznych, w ramach grup:

a) Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z powikłaniami i 

reoperacje,

b) Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym.

2. Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń 

rozliczanych grupą Q02 i Q03.

Okres objęty kontrolą: 

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

2. Obszar 2

a) warunki dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, 

pozostałe wymagania oraz zapewnienie realizacji badań - stan na czas 

przeprowadzenia kontroli u świadczeniodawcy,

b) warunki dotyczące personelu medycznego oraz organizacja udzielania 

świadczeń – stan w pełnym miesiącu poprzedzającym miesiąc 

rozpoczęcia kontroli.

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 rzetelności i legalności rozliczenie świadczeń 

szpitalnych w ramach grup Q02 i Q03, w tym zastosowanych procedur medycznych z 

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, w zakresie „Chirurgia naczyniowa”. 

2. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem celowości i legalności spełnianie 

przez Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, w zakresie „Chirurgia naczyniowa”, 

warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupami Q02 i Q03.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Opolu przedstawia następujące zalecenia:

1. Wykazywać w Załączniku nr 2 „HARMONOGRAM-ZASOBY” personel faktycznie 

zatrudniony/udzielający świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej zgodnie z § 6 

ust. 1 i ust. 2  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.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

2. Zgłaszać do OOW NFZ każdą zmianę dotyczącą zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w 

Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2  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.) oraz § 2 

ust. 1 i ust. 2 Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Dokonać niezwłocznie zgłoszenia do OOW NFZ pielęgniarek (2,5 etatu) jako udzielających 

świadczeń na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Skutek finansowy:

-kara umowna w wysokości 2 096,10 zł.


