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Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego 

45-369 Opole, ul. A.Mickiewicza 2-4

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie 16.9114.032.08 - świadczenia 

udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego oraz w zakresie dotyczącym działania dyspozytorni medycznej, 

zabezpieczającej rejon operacyjny województwo opolskie.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje prawidłowość realizacji umowy nr 08R/20130/16/1/RTM/2020 z dnia 07.01.2020 r. wraz z 

obowiązującymi aneksami w rodzaju ratownictwo medyczne, w następujących obszarach:  

Obszar 1. Sprawdzenie sposobu i organizacji udzielenia medycznych czynności ratunkowych pacjentowi XX- numer PESEL XXXXXXXXX – w 

dniu 08.10.2020 r. przez zespół ratownictwa medycznego typu „S”

Obszar 2. Zweryfikowanie prawidłowości działań podjętych przez dyspozytora medycznego w zakresie obsługi zgłoszenia alarmowego i 

powiadamiania o zdarzeniu dotyczącego pacjenta XX- numer PESEL XXXXXXXXX – w dniu 08.10.2020 r., w tym sprawdzenie prawidłowości 

wydania dyspozycji transportu w/w pacjenta przez ZRM do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.                 

Ocena ogólna: 

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 

08R/20130/16/1/RTM/2020 z dnia 07.01.2020 r. wraz z obowiązującymi aneksami w zakresie objętym kontrolą.

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

1.Pozytywnie oceniono sposób i organizację udzielenia medycznych czynności ratunkowych pacjentowi XX w dniu 

08.10.2020 r. przez zespół ratownictwa medycznego typu „S”

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prawidłowość działań podjętych przez dyspozytora medycznego w 

zakresie obsługi zgłoszenia alarmowego i powiadamiania o zdarzeniu dotyczącego pacjenta XX -numer PESEL 

XXXXXXXXX –w  dniu 08.10.2020 r., w tym prawidłowość wydania dyspozycji transportu w/w pacjenta przez ZRM do 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.                                            

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2  ustawy o świadczeniach wydał następujące zalecenia pokontrolne:

1. W każdym przypadku z Dyspozytorni medycznej przekazywać kierującemu akcją medyczną niezbędne informacje ułatwiające 

prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia.

Skutki finansowe kontroli:

- kara umowna - 1 976,40 zł 


