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Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie położnictwa i 

ginekologii (kod zakresu 02.1450.001.02), weryfikacja 

warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania do 

zapłaty wykonanych usług medycznych.

1. weryfikacja stanu i funkcjonalności bazy lokalowej, 

weryfikacji poddane zostały pomieszczenia użytkowe oraz ich 

przystosowanie dla leczenia osób niepełnosprawnych z 

uwzględnieniem również wyposażenia 

w sprzęt medyczny, 

2. weryfikacja zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji 

umowy w części funkcjonowania personelu medycznego, jego 

kwalifikacji i harmonogramu pracy,

3. zbadanie sposobu sprawowania opieki nad kobietą w okresie 

ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 

nad noworodkiem, weryfikacja realizacji standardu określonego 

przez Ministra Zdrowia, 

4. ocena zasadności wykazywania do zapłaty świadczeń 

wykonanych wybranej grupie pacjentek objętych opieką w 

okresie ciąży fizjologicznej. Umowa 11-18/T0150/AOS

Rok 2017

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność wyposażenia gabinetu ginekologicznego z 

wymogami określonymi w załączniku nr 1 (lp.34) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 357 ze zm.) oraz zapewnienie dostępności do badań i procedur medycznych określonych w ww. normie 

prawnej. Nieprawidłowościami w tym zakresie są:

• niezgłoszenie zmiany aparatu USG w załączniku nr 2 do umowy, co stanowi naruszenie § 2 ust. 9 tej umowy 

• niezgłoszenie dwóch umów o podwykonawstwo w załączniku nr 3 do umowy, co stanowi naruszenie § 2 ust. 8 

tej umowy 

2. Negatywnie oceniono realizację umowy w zakresie zgodności faktycznych harmonogramów pracy gabinetu 

ginekologicznego z danymi przedstawionymi do Narodowego Funduszu Zdrowia, czego skutkiem było 

nieudzielanie świadczeń w czasie określonym w umowie oraz ograniczenie dostępności do świadczeń dla 

pacjentek. 

3. Negatywnie oceniono realizację standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 

fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej 

ciąży, fizjologicznego porodu, połogu.

4. Negatywnie oceniono zasadność wykazywania do zapłaty świadczeń wykonanych pacjentkom objętym opieką 

w okresie ciąży, w szczególności usługi 5.05.00.0000081 – świadczenie wykonywane u kobiet w okresie ciąży 

fizjologiczneji opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące 

zalecenia pokontrolne:  

1. Usunąć stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie warunków realizacji świadczeń 

gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna poprzez:

a) korektę harmonogramów pracy personelu udzielającego świadczeń w sposób zapewniający zgodność danych 

zamieszczonych w załączniku nr 2 do umowy 11-18/T0150/AOS z danymi udostępnionymi pacjentom w miejscu 

udzielania świadczeń

b) dokonanie korekty danych dotyczących sprzętu wykazywanego w załączniku nr 2 do umowy 

c) zaktualizowanie wykazu podwykonawców stanowiącego załącznik nr 3 do umowy 

2. Świadczenia w zakresie opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży realizować 

zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z 

zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu 

i opieki nad noworodkiem.

3. Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069).

SKUTKI FINANSOWE:

1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 17 879,75 zł poprzez 

korektę raportów statystycznych i faktur.

2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 1 347,03 zł 

z tytułu:

- nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie 

- przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz 

dokonał płatności nienależnych środków finansowych 


