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 DK TWK I
DK.TWK-I.7312.013.2020

07.12.2020 r.

-

08.01.2021 r.

Apteka "Apteka Amavita", ul. Bernarda Belotta Canaletta 

4, 51-665 Wrocław

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego 

leku, środka

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego

na receptę

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Nieprawidłowości dotyczące realizacji recept wykazano 

na 6 receptach,

co stanowi 2,88% próby kontrolowanej. Dotyczą one: 

błędnego wykonania i/lub wyceny leku

recepturowego (2 recepty), wykonania leku recepturowego z 

antybiotykiem w warunkach

niejałowych (2 recepty), dwukrotnej realizacji tej samej 

recepty z uzyskaniem refundacji za obie

realizacje (1 recepta). Wyceny nadmiarowej ilości składowej 

opakowania leku recepturowego (3

nakrętek do jednej butelki na lek) (1 recepta)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie recept, a także z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,

• prawidłowo sporządzać i wyceniać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z 

realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).

2. Rzetelnie ewidencjonować dokumenty zakupu leków refundowanych zgodnie z przepisami §10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie

podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. Nr 187, poz. 1565). Nie dodawać do elektronicznych stanów 

magazynowych większych ilości surowców farmaceutycznych niż wynika to 6 z faktury zakupu danego surowca. 

Dokumentować zakup substancji recepturowych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych.

3. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja.

4. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczymi 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami

medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020.357 j.t. z późn. zm.).

5. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z

załącznikiem nr 2b stanowiącym integralną część niniejszego Wystąpienia Pokontrolnego, w formie elektronicznej i 

papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie 

odpowiednich okresów rozliczeniowych tożsamych ze wskazanymi w załączniku 2b) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 

(Dz.U.2013.364 j.t. z późn. zm.).

6. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w

tym poprawnie wprowadzać daty początku i końca zatrudniania pracowników, zgodnie z wpisami do

książki ewidencji personelu.

skutki  finansowe kontroli, tj. kwoty: 15 549,90 PLN

 DK TWK I DK.TWK-I.7312.016.2020
27.11.2020 r.- 

16.12.2020 r.

Apteka „W Rynku”

ul. Rynek 23

57-400 Nowa Ruda

Poprawność wyceny leków recepturowych oraz realizacji recept 

na te leki w aptece.

1. brak adnotacji o dacie przyjęcia i wykonania leku 

recepturowego

2. brak adnotacji o dacie sporządzenia leku recepturowego

3. Zrealizowano przez technika farmaceutycznego receptę na 

lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie 

działającą (z wykazu A) - argentum nitricum

4. lek recepturowy nieprawidłowo sporządzony/wyceniony - 

dokonano niedozwolonych prawem zmian w składzie leku 

recepturowego

5. nieprawidłowa wycena surowca farmaceutycznego 

użytego do sporządzenia leku recepturowego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z 

realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).

2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami 

spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją.

3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (załącznik nr 

2b do „Trybu rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych” 

stanowiący integralną część wystąpienia pokontrolnego), w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia 

zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych).

4. Dokumentować zakup substancji recepturowych dowodami zakupu wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie 

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią.

5. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiła refundacja.

skutki  finansowe kontroli, tj. kwoty 14 165,06 zł 

 DK TWK I DK.TWK-I. 7320.001.2021
08.01.2021 r.

- 19.01.2021 r

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. 

Alfreda Sokołowskiego 4,

58-309 Wałbrzych

Realizacja Narodowego Programu Szczepień COVID – 19 i 

rozliczenie produktów

wprowadzonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 

205/2020/DSOZ Prezesa NFZ

z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

zasad sprawozdania

oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 

wykonanych w związku z

przeciwdziałaniem COVID – 19 oraz ich dostępność, w 

szczególności szczepień w

ramach próby objętej kontrolą (Biul. Inf. NFZ z 2020 r. poz. 

205). 

Brak nieprawidłowości 
Mając na względzie fakt, iż w toku kontroli zmianie uległa treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2316) zaleca się

realizowanie szczepień ochronnych przeciwko Covid 19 w kolejności wynikającej z rozdziału 3a „Szczepienia ochronne 

przeciwko COVID-19” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 91) zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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 DK TWK I
DK.TWK-I.7320.002.2021

08.01.2021 r.

-

20.01.2021 r.

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki

Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 

Zgorzelec

Realizacja Narodowego Programu Szczepień Covid - 19 i 

rozliczenie

produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr

205/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2020 r. 

zmieniające

zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków 

rozliczania

świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z 

przeciwdziałaniem

COVID-19 oraz ich dostępność, w szczególności szczepień w 

ramach próby

objętej kontrolą (Biul. Inf. NFZ z 2020 r. poz. 205). 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mając na względzie fakt, iż w toku kontroli zmianie uległa treść rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) zaleca się

realizowanie szczepień ochronnych przeciwko Covid 19 w kolejności wynikającej z rozdziału

3a „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 DK TWK I DK.TWK-I. 7320.003.2021

28.01.2021 r.

-

12.02.2021 r.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38, 

50-507 Wrocław,

współrealizator zleceń: Powiatowy Zespół Szpitali, ul. 

Armii Krajowej 1, 56-400

Oleśnica (miejsce wyczekiwania zespołów - Oleśnica ul. 

Ludwikowska 10).

Prawidłowość realizacji umowy w rodzaju ratownictwo 

medyczne w zakresie:

świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa 

medycznego.

1.Ograniczenie dostępności do świadczeń w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego w zakresie

świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły 

ratownictwa medycznego poprzez

przyjmowanie zlecenia wyjazdu ZRM Pogotowia 

Ratunkowego i następnie przekazywanie

zleceń przewozu pacjentów do Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej, która nie została

zgłoszona do zał. nr 3 jako podwykonawcy do umowy z 

DOW NFZ. Świadczeniodawca nie

przekazał również zasad współpracy w przedmiotowej 

sprawie, tym samym nie realizował

postanowień umowy zawartej z DOW NFZ, to jest z treścią 

zał. nr 2 do zarządzenia nr

14/2019/DSM Prezesa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Realizować świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z zawartą 

umową z DOW NFZ.

2. Bezwzględnie przestrzegać zapisów umowy z DOW NFZ, w tym stosować się do wymagań płatnika dotyczących sfery 

działalności Świadczeniodawcy objętej kontrolą oraz obowiązujących norm prawnych. Zwiększyć nadzór nad realizacją zadań 

wynikających z działalności współrealizatora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu tj: Powiatowy Zespół Szpitali w 

Oleśnicy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

kwota 9.269,12zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 12/100)

 DK TWK I DK-TWK-I. 7321.001.2021
28.01.2021 r. - 

12.02.2021 r.

Praktyka Lekarza Rodzinnego[…], ul. Hermanowska 89,

54-314 Wrocław,

Ocena zasadności ordynacji leku zawierającego substancję 

czynną Dornasum alfa

(Pulmozyme) w ramach umowy w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna

Okres objęty kontrolą od 01.06.2016 r. do 31.08.2018 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych

 DK TWK I DK.TWK-I.7320.004.2021

15.02.2021 r.

-

26.03.2021 r

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 

i rozliczanie

produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia

Nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia

25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz 

warunków

rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z 

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.)

Ocena całości materiału dowodowego nie pozwoliła na

stwierdzenie, że ww. osoba zaszczepiona może zostać 

zakwalifikowana jako osoba zatrudniona

przez OIPiP zgodnie z punktem F komunikatu Ministerstwa 

Zdrowia opublikowanego w dniu

17.12.2020 na stronie 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-

szczepienpersonelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-

covid19-w-szpitalach-wezlowych.

Realizowanie szczepień ochronnych przeciwko COVID – 19 w kolejności wynikającej z

rozdziału 5 Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 Rozporządzenie Rady Ministrów z

dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367), w brzmieniu

obowiązującym na dzień szczepień.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: na bieżąco

 DK TWK I DK.TWK-I.7321.002.2021
15.02.2021 r.

- 31.03.2021 r
Osoba uprawniona […]

Przestrzeganie zakresu uprawnień oraz zasad wystawiania recept 

refundowanych

w ramach umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, 

środki spożywcze

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

refundowane ze

środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom oraz na 

podstawie art. 48

ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych.

1. Kontrolowany felczer nie przedstawił indywidualnej 

dokumentacji medycznej pacjentów, dla których wystawiał 

recepty w zakresie i okresie objętym kontrolą. Nie okazał 

również dokumentacji prowadzonej w skróconej formie, 

dopuszczalnej przy ordynacji „pro auctore/ pro familia”. 

Nieprowadzenie dokumentacji medycznej narusza przepisy 

art. 24 i 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz § 4 i 10 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej i sposobu jej przetwarzania , zastąpionego 

rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

2. Brak udokumentowania wskazań  refundacyjnych dla 

leków objętych próbą kontrolną z wyjątkiem ordynacji „pro 

auctore” leków wyspecyfikowanych 

3. Przepisywanie ilości przekraczające zapotrzebowanie 

wyliczone na podstawie dawkowania widniejącego na 

recepcie

4. Wszystkie recepty, wybrane do kontroli są autoryzowanie 

niezgodnie z zapisami  § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień 

zawodowych felczera. Na pieczątce brak jest zaznaczenia 

tytułu felczer.

1. Ordynować produkty lecznicze zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania Prawa Wykonywania Zawodu felczera 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Udzielać świadczeń (w tym wystawiać recepty) w ramach podmiotu leczniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej10 lub utworzonego punktu felczerskiego. Jeżeli Osoba uprawniona nie prowadzi działalności 

leczniczej,

bezwzględnie ograniczyć ordynację do „pro auctore” i „ pro familia”. 10 Dz. U. z 2020 r. poz. 295 D) Sankcje wynikające z 

umowy lub z przepisów ustawy o refundacji: E) Informacja o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji:

3. Wystawiać recepty i autoryzować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oznaczając, że zostały wypisane przez 

felczera.

4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

5. Przestrzegać wskazań medycznych przy ordynowaniu produktów leczniczych, a w przypadku ordynacji leków 

refundowanych – wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym w dniu 

wystawienia recepty.
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 DK TWK I DK.TWK-I.7320.037.2020
17.12.2020 r.

- 22.01.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Świdnicy, ul.

Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

systemie

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej

(PSZ) w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta przez 

Samodzielny

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w dniu 

15.11.2020 r.

Lekarz dyżurujący w SOR nie ustalił telefonicznie z 

lekarzem dyżurującym w szpitalu w

Dzierżoniowie przekazania pacjenta Pana [...]. Działanie 

takie jest niezgodne z

zapisami Ustawy o Działalności Leczniczej Art. 23 pkt. 1 

(Dz.U. z 2020 poz. 295) w delegacji

z Regulaminem Organizacyjnym Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Świdnicy § 33 ust. 6 regulaminu.

1. Przestrzegać wewnętrznych uregulowań w zakresie ustalania telefonicznego przez lekarza dyżurującego w SOR miejsca w 

innym szpitalu w przypadku braku możliwości hospitalizacji pacjenta urazowego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego

w oddziale szpitalnym SP ZOZ w Świdnicy

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1. kwota 1 331,36 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści jeden złotych 36/100)

 DK TWK I DK.TWK-I. 7320.038.2020
17.12.2020 r.

- 22.01.2021 r.

Specjalistyczny Szpital im. dra. Alfreda Sokołowskiego, 

ulica Alfreda

Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

systemie

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej (PSZ)

w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta przez Specjalistyczny 

Szpital im. dra.

Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu dnia 15.11.2020 r.

1. odmowa przyjęcia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego zdrowotnego z

dodatnim testem antygenowym SARS-CoV-2 , bez 

udokumentowania dokonania oceny stanu

zdrowia pacjenta

2. brak udokumentowania natychmiastowego 

powiadomienia wojewódzkiego koordynatora

ratownictwa medycznego po wyczerpaniu wskazanej w 

Decyzji Wojewody ilości łóżek

w drugim poziomie zabezpieczenia dla pacjentów z 

podejrzeniem lub zakażonych SARS-CoV2;

- wpis w ,,Księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych 

udzielanych w izbie przyjęć’’

nie zawierał informacji zgodnych z treścią § 28 ust.1 pkt od 

5 do 9 i 13 rozporządzenia Ministra

Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej

przetwarzania

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Realizować świadczenia zgodnie z postanowieniami umowy zapewniając pełną dostępność do świadczeń pacjentom 

przywiezionym przez zespół ratownictwa medycznego;

2. Na bieżąco skutecznie informować Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego o wyczerpaniu ilości łóżek 

wskazanych przez Wojewodę w aktualnie obowiązujących decyzjach o zapewnieniu łóżek dla pacjentów w drugim poziomie

zabezpieczenia z podejrzeniem lub zakażonych SARS-CoV-2 oraz gromadzić dane dokumentujące ich dokonanie.

3. Prowadzić zbiorczą dokumentację medyczną - Księgę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielonych w Izbie Przyjęć 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

kwota 8 222.30 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złotych 30/100) tytułem kary umowne

 DK TWK I  DK.TWK-I.7320.039.2020

17.12.2020 r

-  22.01.2021 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy

w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ulica Cicha

1, 58-200 Dzierżoniów

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

systemie

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej

(PSZ) w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta w dniu 

15.11.2020r. oraz

hospitalizacji w dniu 15-16.11.2020r

Kontrolujący przyjęli wyjaśnienia Świadczeniodawcy, nie 

uznając ich zasadności. Pacjent był

przewożony przez ZRM D0101 przez ponad siedem godzin. 

Pomimo dodatniego wyniku

badania w kierunku SARS-CoV-2 potwierdzającego 

zakażenie, miał objawy duszności,

saturacja poniżej normy, co potwierdza rozmowa ZRM z 

dyspozytorem. Ostatecznie jak

wynika w opisu badania TK głowy oraz informacji z 

indywidualnej dokumentacji medycznej

(IDM), rozpoznanie wstępne i zasadnicze to: J12.8 Zapalenie 

płuc wywołane innym wirusem

a w badaniach laboratoryjnych cechy ciężkiej kwasicy 

metabolicznej.

1. Bezwzględnie przestrzegać zapisów umowy z DOW NFZ, w tym stosować się do wymagań płatnika dotyczących sfery 

działalności Świadczeniodawcy objętej kontrolą oraz obowiązujących norm prawnych. Zwiększyć nadzór nad realizacją zadań

wynikających z działalności Izby Przyjęć w Dzierżoniowie.

2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 

kwietnia 2020 r. r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

(Dz.U.2020.666).

3. Bezwzględnie stosować się do norm zawartych odpowiednio z art. 15 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2020r. poz.295 ze zm.) w korespondencji art. 44 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przeprowadzić 

szkolenie personelu medycznego w zakresie: Prowadzenia dokumentacji medycznej w Izbie Przyjęć dotyczące obowiązku 

każdego podmiotu leczniczego związanego z przyjęciem pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, ze 

szczególnym uwzględnieniem art. 15 ustawy  o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2020, poz. 295), art.7 ustawy 

[…] o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020r., poz. 849); pojęcia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 

oraz realizacji zadań państwa polegającym na zapewnieniu pomocy każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia […] 

określonych

w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 DK TWK I  DK.TWK-I.7320.008.2021

18.03.2021 r.

- 

31.03.2021 r

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – 

Centrum Medycyny

Ratunkowej, ul. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 

związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz jakość

Brak nieprawidłowości
Brak zaleceń pokontrolnych


