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Opolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wydział Kontroli

08.7320.022.2019.WKSiA.S

Data rozpoczęcia kontroli – 

29.05.2019r.

Data zakończenia kontroli - 

09.10.2019r.

Brzeskie Centrum Medyczne 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Brzegu, 

ul. Sergiusza Mossora 1, 49-

301 Brzeg.

Realizacja oraz rozliczanie świadczeń o znacznej wartości 

punktowej, udzielanych w rozpoznaniu G56.0 – Zespół cieśni 

nadgarstka w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki  

zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

08R/10006/03/01/SZP/2014 z dnia 30.12.2013

08R/10006/03/01/SZP/2015 z dnia 08.01.2015

08R/10006/03/01/SZP/2016 z dnia 18.12.2015

08R/10006/03/01/SZP/16/U z dnia 31.01.2017

08R/10006/03/01/SZP/2017 z dnia 30.12.2016

08R/10006/03/01/SZP/17U z dnia 02.02.2018

08R/10006/03/08/PSZ/2017 z dnia 25.09.2017

08R/10006/03/08/PSZ/2018 z dnia 22.12.2017

08R/10006/03/08/PSZ/2019 z dnia 31.12.2018

w zakresach: 03.4580.030.02 - ORTOPEDIA I TRAUMAT 

NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA, 03.4500.030.02 - 

CHIRURGIA OGÓLNA -  HOSPITALIZACJA.

Okres objęty kontrolą –  styczeń 2014 – do dnia 

przeprowadzenia 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 rozliczenie 

i/lub sprawozdanie świadczeń udzielonych w rozpoznaniu G56.0 – Zespół 

cieśni nadgarstka w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju leczenie szpitalne. 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia:

1. Wszystkie hospitalizacje udzielane z rozpoznaniem G56.0 – Zespół cieśni nadgarstka 

sprawozdawać z prawidłową kwalifikacją do JGP, uwzględniającą wykazanie prawidłowych 

procedur medycznych.

2. Dokonać zwrotu kosztów nieprawidłowo rozliczonych 496 hospitalizacji w Oddziale 

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2017 r. w kwocie 943 

732,40 zł. oraz jednej hospitalizacji w Oddziale Chirurgii Ogólnej  w 2015 r. w  kwocie 1 768,00 

zł.

3. W sprawozdawczości do OOW NFZ dokonać korekty zakwestionowanych 178 hospitalizacji 

w okresie od 01.10.2017 r. do 2019 r. w liczbie 377 714,80 pkt. 

Skutki finansowe:

- zwrot kosztów świadczeń na kwotę - 945 500,40 zł .,

- kara umowna w wysokości  - 308 256,97  zł.


