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od 2018-11-23 

do 2018-12-07

Wojewódzki Szpital Zespolony im. 

L. Rydygiera w Toruniu ul. św. 

Józefa 53-59 

87-100 Toruń

• Prawidłowość realizacji programu 

lekowego, w tym w szczególności 

kwalifikacja do programu, schemat 

dawkowania leków, badania 

diagnostyczne wykonywane w 

ramach programu

• Zasadność wykazywania do 

rozliczenia świadczeń wykonanych 

w ramach programu lekowego.

Okres objęty kontrolą : 2018 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie z 

nieprawidłowościami 

oceniono prawidłowość realizacji 

programu lekowego Leczenie 

pacjentów z przerzutowym 

gruczolakorakiem trzustki w zakresie 

kwalifikacji pacjentów, dawkowania 

leków oraz realizacji badań 

diagnostycznych. 

2. Pozytywnie z 

nieprawidłowościami 

oceniono zasadność wykazywania do 

rozliczenia świadczeń wykonanych w 

ramach programu lekowego.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Realizować i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami 

określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 

programy lekowe oraz obwieszczeniach ministra właściwego do spraw zdrowia, 

wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych,

2. Sprawozdawać w raportach statystycznych dane zgodne z wpisami 

zamieszczonymi w dokumentacji medycznej,

3. Prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

SKUTKI FINANSOWE:

1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w 

Bydgoszczy kwotę 4 090,62 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.

2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę 

umowną w wysokości: 1 089,50  zł: 

- z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym 

dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa

- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających 

wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.


