
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 

TWK-I Wrocław
DK.TWK-I.7300.004.2022

18.03.2022 r.

-

13.04.2022 r.

Powiatowy Zespół Szpitali w 

Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-

400 Oleśnica

Realizacja i 

rozliczanie/sprawozdawanie 

świadczeń w grupie zabiegowej 

Z107

w ramach umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły 

niezasadnej kwalifikacji do grupy zabiegowej Z107 w powiązaniu z procedurą ICD-9 o 

kodzie 83.329 wycięcie zmiany mięśnia – inne we wszystkich skontrolowanych 

świadczeniach.

Wpisy w IDM dokonane są w sposób czytelny (z wyjątkiem 13 mało czytelnych), w 

porządku chronologicznym, opatrzone są oznaczeniem osoby dokonującej wpisu (z 

wyjątkiem 1 przypadku), autoryzowane w przypadku skreśleń (z wyjątkiem 1 wpisu), 

zawierają numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu 

wg Międzynarodowej

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, 

zawierają datę wizyty (z wyjątkiem 1 daty - sprawozdano świadczenie z datą 

10.12.2018r. natomiast data wpisu w IDM oraz data pobrania wycinka do badania hist-

pat to 12.12.2018r. dot. PESEL :

[...] ), dane z wywiadu i badania przedmiotowego oraz opis udzielonych świadczeń i 

zalecenia.

1. Należy kwalifikować sprawozdawane do rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie

z Katalogiem oraz Charakterystyką grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;

2. Należy dokonać korekty sprawozdanych do rozliczenia świadczeń, zgodnie z załącznikiem

nr 2a „Trybu…”tj. „Specyfikacja Skutków Statystycznych i Finansowych Kontroli” do

Wystąpienia pokontrolnego z dnia 31.05.2022 r. oraz złożyć faktury korygujące;

3. Dokumentować w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, z należytą

starannością, sprawozdawane do rozliczenia procedury dotyczące udzielonych świadczeń

opieki zdrowotnej, zgodnie ze zrealizowanym świadczeniem;

4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r poz. 666,

z późn. zm.) ;

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą 66 958,87 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt siedem groszy)


