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KLINIKA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Kłosowa 7

47-206 Kędzierzyn-Koźle

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Urologia - 

zespółchirurgii  jednegodnia – kod zakresu: 03.4640.032.02.

Weryfikacja prawidłowościrealizacji umów nr: 08R/20627/03/01/SZP/2019 z dnia  27-12-2018  (ze zm.) i  

08R/20627/03/01/SZP/2020 z dnia 31.12.2019 (ze zm.) w rodzaju leczenie szpitalne – świadczeniaw zakresie 

Urologia - zespół chirurgii jednego  dnia (kod zakresu:  03.4640.032.02), zawartych z Opolskim OW NFZ w Opolu, w 

następujących obszarach:

1. Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń:

• L15 Duże endoskopowe zabiegi moczowodu (kod produktu 5.51.01.0011015),

• L26 Średnie  zabiegi endoskopowe  na pęcherzu moczowym, (kod produktu 5.51.01.0011026),

• L43 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (kod produktu 5.51.01.0011043),

• L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego (kod produktu 5.51.01.0011047)

• M14 Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego (kod produktu 5.51.01.0012014)

• L16 Średnie endoskopowe zabiegi moczowodu (kod produktu 5.51.01.0011016)

w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Spełnianie warunków realizacji świadczeńw części dotyczącej:

- personelu medycznego,

- zapewnienia dostępu do badań.

3. Świadczeń zespołu transportu medycznego - okres objęty kontrolą: stan na czas przeprowadzenia kontroli u 

świadczeniodawcy.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie realizację kontrolowanych umów nr: 

08R/20627/03/01/SZP/2019 z dnia  27.12.2018 wraz z aneksami i  

08R/20627/03/01/SZP/2020 z dnia 31-12-2019 wraz z aneksami w rodzaju leczenie 

szpitalne, świadczenia w zakresie: Urologia - zespół chirurgii jednego dnia (kod 

zakresu: 03.4640.032.02)

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

1. Realizacja, dokumentowanie  i   rozliczanie wytypowanych do próby kontrolnej 

świadczeń została oceniona pozytywnie.

2. i 3. Warunki realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego, 

zapewnienia dostępu do badań oraz świadczenia zespołu transportu medycznego, na 

dzień kontroli u świadczeniodawcy została oceniona pozytywnie.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2  ustawy o świadczeniach, nie wydał 

zaleceń pokontrolnych


