
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7320.008.2022

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 / link

realizowanie świadczeń zgodnie z warunkami udzielania świadczeń zawartymi we właściwym 

załączniku do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, 

dotyczących lekarzy

skutki finansowe: brak

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację umowy nr 061/100010/SZP/05/2019/R z dnia 4 

czerwca 2019 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe w zakresie 

świadczeń: 03.0000.406.02 PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B u 

ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM 

REAKTYWACJI HBV – wyr. 1, w następujących obszarach: 

1. spełniania warunków udzielania świadczeń zawartych we właściwym załączniku do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, 

dotyczących: 

a) organizacji udzielania świadczeń, okres objęty kontrolą: 1.07.2020 r.- 30.09.2020 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia kontroli, 

b) personelu medycznego, okres objęty kontrolą: 1.07.2020 r.-30.09.2020 r. oraz ostatni pełny miesiąc poprzedzający rozpoczęcie 

kontroli, 

c) zapewnienia realizacji badań, okres objęty kontrolą: 1.07.2020 r.-30.09.2020 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia kontroli. 

2. spełnienia warunku zadeklarowanego w ankiecie ofertowej dotyczącego dostępności do co najmniej jednego z pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w miejscu udzielania świadczeń okres objęty 

kontrolą: stan na dzień rozpoczęcia kontroli.

Świadczeniodawca w sierpniu 2020 r. nie zapewnił równoważnika 2 etatów lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych lub 

transplantologii klinicznej (liczba godzin dla równoważnika 2 etatu - sierpień 2020 r.: 303:20).

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego 

Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u 

świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców 

otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV. Okres 

objęty kontrolą 1.07.2020 r.-30.09.2020 r. oraz stan na dzień 

rozpoczęcia kontroli oraz ostatni pełny miesiąc poprzedzający 

rozpoczęcie kontroli.
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