
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK.XII.7320.006.2019 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK.XII.7320.006.2019 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

od 01.10.2019 r. do 14.11.2019 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków Aleja Wolności 29 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie izby przyjęć. 
 
Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 
123/100327/03/8/2019 z dnia 17.01.2019 r. 
 
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych 
obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym: 
Pozytywnie ocenione zostały: 

1. Odmowy przyjęć pacjentów przywiezionych na Izbę Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego. 
Negatywnie oceniona została: 

1. Odmowa przyjęcia 87-letniej pacjentki, która w dniu 10.07.2019 r. została przywieziona przez Zespół 
Ratownictwa Medycznego na Izbę Przyjęć Szpitala, ponieważ: zachowanie lekarza, polegające na 
odmowie udzielenia świadczenia 87-letniej pacjentce bez uprzedniego ustalenia jej stanu zdrowia w 
badaniu lekarskim, było sprzeczne z zawarta umową, ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami ustalonymi przez świadczeniodawcę w przyjętych procedurach dotyczących działania Izby 
Przyjęć tj. w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Myszkowie (tekst jednolity) §18 ust.1 pkt 3 i pkt. 5-6 oraz w Procedurze przyjęcia pacjenta do szpitala w  
części „Przyjęcie pacjenta do szpitala w trybie nagłym ze skierowaniem” obowiązującej u 



kontrolowanego od 30.08.2014 r. Przywieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego pacjentka nie 
została przez lekarza dyżurnego zbadana, a zgodnie z obowiązującą procedurą dopiero po zbadaniu 
pacjenta lekarz miał prawo stwierdzić brak podstaw do hospitalizacji. Niniejszym doszło do naruszenia § 
3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) w związku z 
art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
537), art. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1127), art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1994 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373) oraz §2 ust.1 pkt. 8 zarządzenia Nr 
16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i 
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: 
świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (ze zm.). 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
1. Zapewnienie realizacji świadczeń w Izbie Przyjęć zgodnie z wymogami zawartej umowy, ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, a także ustaleniami opisanymi w wewnętrznych dokumentach SP ZOZ w 
Myszkowie, szczególnie w odniesieniu do pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego; 
2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia 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. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa; 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 
 
Skutki finansowe: 
- kwota 7 066,66 zł tytułem kary umownej; 

 


