
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizacyjna NFZ 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, 
okres objęty 
kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń z 
kontroli 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7320.147.2017.
WKR-I-1 

Od 20.09.2017 r. 
do 06.10.2017 r. 

Niepubliczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital 
„Śląskie Centrum 
Urologii” ul. 
Strzelców 
Bytomskich 11 
41-500 Chorzów 

Rekontrola 
świadczeniodawcy 
w odniesieniu do 
prawidłowości 
kwalifikowania do 
rozliczenia 
świadczeń 
zrealizowanych w 
ramach Izby 
Przyjęć. 
Okres objęty 
kontrolą: 
od 01.01.2017 r. 
do 18.09.2017 r. 

1. Podstawy formalno-prawne 
prowadzonej działalności. 

Świadczeniodawca był i jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone 
w związku z udzielaniem świadczeń. 
2. Prawidłowość prowadzenia 

dokumentacji medycznej. 
Przedstawiona do kontroli Księga 
odmów i porad ambulatoryjnych 
prowadzona jest zgodnie z 
wymogami  rozporządzania 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). 
3. Prawidłowość kwalifikowania 

i sprawozdawania wybranych 
świadczeń zdrowotnych 
zrealizowanych w okresie 
d 01.01.2017 r. do 18.09.2017 r. 

Śląski OW NFZ  pozytywnie ocenia 
skontrolowaną działalność pod 
względem legalności i rzetelności w 
ww. obszarze ponieważ: 

Wobec pozytywnej oceny 
kontrolowanego 
podmiotu leczniczego, 
Śląski OW NFZ 
w Katowicach odstępuje 
od wydania zaleceń 
pokontrolnych. 

 



a) w 10 przypadkach w lutym 2017 r. 
nie sprawozdano procedury I 
kategorii pomimo jej wykonania 
natomiast  sprawozdano wyłącznie 
wykonaną, procedurę II kategorii. 
Śląski OW NFZ przyjął wyjaśnienia 
Świadczeniodawcy tym zakresie. 

b) w 39 przypadkach w lutym 2017 r. 
sprawozdana została procedura II 
kategorii (konsultacja urologiczna), 
podczas gdy   z kontrolowanej 
dokumentacji wynika, że 
wykonano jedynie procedurę 
kategorii I (wpis na listę 
oczekujących/porada lekarska).  
Śląski OW NFZ przyjął wyjaśnienia 
Świadczeniodawcy tym zakresie. 

c) w 30 przypadkach wykonana i 
sprawozdana została procedura IV 
kategorii,  natomiast nie wykonano 
jednocześnie procedury z kategorii 
niższej, tj. II i III lub tylko z kategorii 
III. 
Śląski OW NFZ przyjął 
Świadczeniodawcy w tej kwestii, 
ponieważ indywidualna analiza 
merytoryczna historii choroby 
wykazała, że niewykonanie 
procedur z kategorii II i III lub tylko 
III wynikało ze stanu zdrowia 
pacjenta.  

 


