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Opolski Oddział 

Wojewódzki 

Narodowego Funduszu 

Zdrowia

08.7310.023.2019.WKSiA.S

Data rozpoczęcia kontroli – 

19.04.2019 r.

Data zakończenia kontroli – 

07.05.2019 r.

Centrum Medyczne 

"BETAMED", ul. Mikołowska 

100a/802, 40-065 Katowice. 

Miejsce udzielania świadczeń:

 ul. Henryka Sienkiewicza 1,

48-100 Głubczyce.

Ocena prawidłowości realizacji świadczeń 

wykonywanych w ramach umów numer 

08R/20430/14/SPO/2018 (wyr. 11) z dnia 

18.12.2017, 08R/20430/14/SPO/18/1 (wyr. 8) z 

dnia 14.02.2018 oraz 08R/20430/14/SPO/2019 

(wyr. 8) z dnia 21.12.2018, zawartych z Centrum 

Medycznym "BETAMED", 

ul. Mikołowska 100a/802, 40-065 Katowice 

(08R/20430) w zakresie pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej.

Miejsce udzielania świadczeń: ul. Henryka 

Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce.

Okres objęty kontrolą – 01.01.2018 do dnia 

przeprowadzenia kontroli.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski 

Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność 

ocenia pozytywnie z uchybieniami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 

cząstkowe: 

• Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności 

zgodność zatrudnienia personelu medycznego, udzielającego 

świadczeń w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece 

długoterminowej domowej, wykazanego 

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

• Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności 

kwalifikacje personelu pielęgniarskiego, udzielającego 

świadczeń w kontrolowanym zakresie.

• Ocenia się pozytywnie pod względem rzetelności i celowości, 

a pozytywnie 

z uchybieniami pod względem legalności prawidłowość 

realizacji wizyt 

u pacjentów objętych opieką długoterminową w warunkach 

domowych.

• Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności 

prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów 

oraz sprawozdawczość do OOW NFZ. 

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział 

Wojewódzki NFZ wydaje następujące zalecenia:

1. Udzielać świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej zgodnie z „Harmonogramem-

zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy z OOW NFZ.

2. W czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń z zakresu 

pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej nie realizować 

świadczeń w innym podmiocie wykonującym działalność 

leczniczą. 

Skutki finansowe:

- kara umowna  w wysokości 752,51 zł.

    


