Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań
za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły
Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych
w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kod
sprawdzenia
50590014

50601078

51601069

51606109

51606110

51690089

51690090

51690091

51690092

51690094

51690095

Nazwa sprawdzenia
Sprawdzenie poprawności trybu przyjęcia
dla świadczenia realizowanego w ramach
zestawu świadczeń S
Sprawdzenie przekazania informacji o dacie
pobrania materiału genetycznego
Sprawdzenie poprawności wykazania
krotności faktycznej, która dla określonych
świadczeń powinna być całkowita
Sprawdzenie współwystępowania
świadczeń AOS z zakresu onkologii w tym
samym dniu, u tego samego
świadczeniodawcy
Sprawdzenie współwystępowania
świadczeń, których sumowanie jest
niedozwolone (bez dni skrajnych)
Sprawdzenie poprawności sprawozdania
urazów wielonarządowych dziecięcych

Sprawdzenie, czy świadczeniodawca ma
uprawnienia do rozliczania świadczeń
realizowanych w Centrum Urazowym
Dziecięcym
Sprawdzenie, czy przekazana waga
punktowa dla świadczenia jednostkowego
jest prawidłowa
Sprawdzenie, czy data końca pozycji
rozliczeniowej nie jest wcześniejsza niż
okres obowiązywania
Sprawdzenie, czy świadczenie związane z
pobraniem materiału z szyjki macicy do
przesiewowego badania cytologicznego
zostało sprawozdane z instalacji SIMP
(weryfikacja)
Sprawdzenie, czy świadczenie związane z
pobraniem materiału z szyjki macicy do
przesiewowego badania cytologicznego
zostało sprawozdane z instalacji SIMP
(walidacja)

Kod błędu
50590014

50601078

51601069

51606109

51606110

51690089

51690090

51690091

51690092

Komunikat błędu
Nieprawidłowy tryb przyjęcia dla
rozliczanego świadczenia
Dla wykazanej pozycji rozliczeniowej nie
przekazano informacji o dacie pobrania
materiału genetycznego
Krotność faktyczna powinna być liczbą
całkowitą
Nieprawidłowe nakładanie się świadczeń
AOS zrealizowanych w tym samym dniu, w
poszczególnych komórkach w zakresie
onkologii
Współwystępowanie świadczeń, których nie
można sumować w tym samym czasie
Urazy wielonarządowe dziecięce
sprawozdane nieprawidłowo przez
świadczeniodawcę nie posiadającego
Centrum Urazowego Dziecięcego
Brak uprawnień do rozliczania świadczeń
realizowanych w Centrach Urazowych
Dziecięcych
Waga punktowa sprawozdana
dla świadczenia jednostkowego jest
nieprawidłowa
Data końca pozycji rozliczeniowej wykracza
poza datę obowiązywania
Nieprawidłowe przekazanie pozycji
rozliczeniowej komunikatem SWIAD

51690094

Nieprawidłowe przekazanie pozycji
rozliczeniowej komunikatem SWIAD
51690095
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