
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca 

kontrolę

Numer postępowania 

kontrolnego

Termin 

przeprowadzenia 

kontroli

Podmiot kontrolowany: 

nazwa i adres
Temat kontroli, okres objęty kontrolą Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe 

 DK TWK I DK.TWK-I. 7320.009.2021
18.03.2021 r.- 

30.04.2021 r

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,          

ul. Henryka Michała

Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 

związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz jakość

sprawozdawanych przez świadczeniodawcę danych 

dotyczących wykorzystania

łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV2, w dniach 10.03.2021r. - 16.03.2021 r

 Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 zakwalifikowani do II poziomu zabezpieczenia 

nie byli

raportowani do DUW (14 pacjentów) jako pacjenci podejrzani o zakażenie, lecz jako 

pacjenci

z potwierdzonym zakażeniem;

 dane przekazywane przez Świadczeniodawcę do Urzędu Wojewódzkiego dotyczące

obłożenia łóżek w II poziomu zabezpieczenia dla pacjentów z podejrzeniem lub

potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 – łóżka nierespiratorowe były różne aniżeli

raportowane w systemie ELC i wykazywały rozbieżności z liczbami pacjentów na

przedstawionym przez Świadczeniodawcę wykazie.

1. Raportować liczby łóżek zajętych przez pacjentów hospitalizowanych w II poziomie

zabezpieczenia zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Przeszkolić pracowników w zakresie prawidłowego raportowania danych dotyczących

liczby łóżek zajętych przez pacjentów COVID-19 w II poziomie zabezpieczenia, zgodnie

z wymogami raportowania do Wojewody Dolnośląskiego oraz zwiększyć nadzór nad

przekazywanymi danymi w tym również do systemu ELC.

3. W celu prawidłowego raportowania danych dokonać analizy przyczyn stwierdzonych

rozbieżności w zakresie raportowania łóżek nierespiratorowych w II poziomie 

zabezpieczenia

i poinformować o wynikach DK.TWK-I we Wrocławiu.

 DK TWK I DK.TWK-I. 7320.010.2021
12.04.2021 r.- 

30.04.2021 r

"MIKULICZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Marii

Skłodowskiej- Curie 3-7, 58-160 Świebodzice.

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 

związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz jakość

sprawozdawanych przez świadczeniodawcę danych 

dotyczących wykorzystania

łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV2, w dniach 17.03.2021r. – 23.03.2021 

r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych

 DK TWK I
DK.TWK-I.7320.011.2021

12.04.2021 r.

- 

30.04.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Świdnicy, ul. Leśna 27-

29, 58-100 Świdnica

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 

związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz jakość

sprawozdawanych przez świadczeniodawcę danych 

dotyczących wykorzystania

łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV2, w dniach 17.03.2021 r. - 23.03.2021 

r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych

 DK TWK I DK.TWK-I. 7320.012.2021
12.04.2021 r.- 

30.04.2021 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy w

Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

58-200

Dzierżoniów, ul. Cicha 1

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 

związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz jakość

sprawozdawanych przez świadczeniodawcę danych 

dotyczących wykorzystania

łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV2, w dniach 17.03.2021r. – 23.03.2021 

r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych


