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Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Ośrodek Medyczny 

Ziemo-Vita" Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Ziemowita 1-9, 53-678 Wrocław,

prowadzonej przez zakład leczniczy 

"ZIEMO-VITA" Ośrodek Medyczny 

Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, w 

miejscu udzielania świadczeń:

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA, 

ul. Ziemowita 1-9, 53-678 Wrocław.

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju

ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

w zakresie: świadczenia w zakresie

otolaryngologii (kod: 02.1610.001.02) oraz 

świadczenia zabiegowe

w otolaryngologii - zakres skojarzony 

z 02.1610.001.02 (kod: 02.1610.101.02)

w ramach grupy zabiegowej Z102.

objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.

1. W skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej 126 

świadczeniobiorców w przypadku 49 spośród 146 wpisów 

z wizyt w Poradni Otolaryngologicznej odnotowano oczyszczenie uszu z 

woskowiny, która nie jest ciałem obcym, a jej usunięcie nie stanowi 

podstaw do rozliczenia świadczenia w ramach kontrolowanej grupy 

zabiegowej.

1. Należy kwalifikować sprawozdawane do rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z 

Katalogiem oraz Charakterystyką grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, stanowiących 

załącznik do zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna, obowiązujących w trakcie realizacji świadczenia.

2. Sprawozdawane do rozliczenia procedury dotyczące udzielonych świadczeń opieki

zdrowotnej powinny być udokumentowane wpisami w indywidualnej dokumentacji

medycznej pacjentów, zgodnie z faktycznie zrealizowanym świadczeniem.

3. Należy dokonać korekty sprawozdanych do rozliczenia świadczeń

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 4.667,11 zł (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 11/100) naliczona 

na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych 

w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. przez DOW NFZ 


