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Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ  

12.7310.003.2018.
WKR-I-2 

Od 11.01.2018 r.  
do 22.01.2018 r.  

Szpital Miejski 
w Siemianowicach 
Śląskich spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
ul. 1 Maja 9, 41-100 
Siemianowice 
Śląskie, w ramach 
działalności 
leczniczej 
wykonywanej w 
zakładzie leczniczym: 
Szpital adres jw. 

Zasadność 
wystawiania 
zleceń na 
zaopatrzenie 
w wyroby 
medyczne. 
Okres objęty 
kontrolą: 
od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2017 r. 

1. Przestrzeganie zasad wystawienia zleceń 
na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
w ramach poradni chirurgii urazowo-
ortopedycznej pod względem kryterium 
legalności, celowości i rzetelności 
oceniono pozytywnie, ponieważ 
na podstawie skontrolowanych 51 zleceń  
na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
wystawione 51 pacjentom, dla których 
w okresie od stycznia do grudnia 2017 r., 
udzielono świadczeń medycznych w 
zakresie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu w Poradni chirurgii 
urazowo - ortopedycznej, stwierdzono, 
że zostały wystawione zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zgodność danych zawartych w 
indywidualnej dokumentacji medycznej 
z danymi w zleceniu na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne pod względem 
kryterium legalności, celowości 
i rzetelności oceniono pozytywnie, 
ponieważ kontrolowana dokumentacja 
medyczna 51 pacjentów Poradni chirurgii 
urazowo- ortopedycznej przekazana do 
kontroli była prowadzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

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

 



z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 
2069 ze zm.). Wszystkie porady 
w czasie, których wystawiono zlecenia 
na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne zostały prawidłowo 
sprawozdane do systemu 
informatycznego NFZ. 

3. Zasadność wystawiania zleceń na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne - 
proponowana ocena pozytywna pod 
względem kryterium legalności, 
celowości i rzetelności oceniono 
pozytywnie, ponieważ analiza 
dokumentacji medycznej pod kątem 
zasadności ich wystawienia potwierdziła 
zasadność wystawionych zleceń na 
wyroby medyczne wypisane w Poradni 
chirurgii urazowo- ortopedycznej przez 
lekarza, co znajduje potwierdzenie  
w indywidualnej dokumentacji medycznej 
51 pacjentów.  

 


