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Kujawsko-

Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ 

w Bydgoszczy

02.7310.009.2018.WKZ.SPO
od 2018-01-12 

do 2018-02-14

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Wimed”, Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy Jolanta 

Wiśniewska, ul. Dębowa 21, 87-

600 Lipno

Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia 

pielęgnacyjno i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w 

zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo – 

leczniczym, w tym:

1. Spełnienia warunków wymaganych dla realizacji 

przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu 

medycznego, wyposażenia w sprzęt oraz prowadzenia list 

oczekujących,

2. Prawidłowości i zasadności sprawozdania świadczeń,

3. Realizacji wymogów dotyczących okresowej oceny stanu 

zdrowia pacjenta,

4. Rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w 

świetle obowiązujących przepisów.

Umowa nr 17-22/W0024/SPO. 

Okres objęty kontrolą :

1. Obszar 1 – stan w okresie przeprowadzania czynności 

kontrolnych,

2. Obszary 2 – 4 – styczeń - grudzień 2017 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie oceniono niespełnianie przez 

Świadczeniodawcę warunków wymaganych dla 

realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie 

personelu medycznego.

2. Pozytywnie oceniono prawidłowość rozliczania 

świadczeń.

3. Negatywnie oceniono realizację obowiązku aktualnej 

oceny pacjenta.

4. Pozytywnie oceniono kompletność i przejrzystość 

prowadzonej dokumentacji medycznej, która spełnia 

wymogi określone w rozporządzeniu 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).

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. Zapewnić obsadę personelu zgodną z obowiązującymi 

przepisami prawa.

2. Dokonać aktualizacji potencjału kadrowego w systemie NFZ.

3. Prowadzić aktualną ocenę stanu zdrowia pacjenta, co najmniej 2 

razy w tygodniu..

4. Dokonać zakupu brakującego i wymaganego przepisami sprzętu.

5. Przestrzegać zapisów Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

SKUTKI FINANSOWE:

 Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy 

nałożył karę umowną w wysokości 13 500,00 zł:

-z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących 

przepisach lub umowie. 


