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Kujawsko-Pomorski Oddział 
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85-094 Bydgoszcz.

Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

leczenie szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej 

terapii. Zakres przedmiotowy kontroli  objął weryfikację 

prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie 

szpitalne w następujących obszarach:

1. Prawidłowość realizacji i zasadność kwalifikowania i 

sprawozdawania wybranych świadczeń

2. Zasadność i prawidłowość rozliczenia świadczeń 

finansowanych w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta 

TISS-28.

3. Zgodność danych przekazywanych w raportach 

statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej.

4. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w 

świetle obowiązujących przepisów.

5. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji 

świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w AiIT, w 

zakresie personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę 

medyczną. Umowa nr 12-17/B0001/SZP  17-

21/B0001/PSZ. 

Okres objęty kontrolą - obszary 1 do 4 – od 01 stycznia 

2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obszar 5 – stan na okres 

prowadzenia czynności kontrolnych.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie oceniono kwalifikowanie i sprawozdawanie skontrolowanych 

świadczeń o kodzie procedury:

• 5.53.01.0000938 – plazmafereza lecznicza

• 5.53.01.0001368 – wspomaganie serca lub płuc – ECMO,

• 5.53.01.0001401 – leczenie przetoczeniami immunoglobulin,

• 5.53.01.0001472 – ciągłe leczenie nerkozastępcze.

2. Pozytywnie oceniono prawidłowość rozliczenia świadczeń finansowanych w 

oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28. 

3. Pozytywnie oceniono fakt, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach dane 

przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w raportach statystycznych wynikają 

wprost z zapisów w dokumentacji medycznej pacjentów.

4. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodny z 

zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). 

5. Pozytywnie oceniono także spełnianie warunków wymaganych do realizacji 

świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie AiIT w Klinice Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Bydgoszczy odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.

BRAK SKUTKÓW FINANSOWYCH


