
Znak: FFA/MKP-31/2006

                     Gdańsk, dnia 7 lutego 2006 roku

      Szanowni Państwo
      Świadczeniodawcy

Dotyczy: zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w styczniu 2006 roku z wyłączeniem: podstawowej

opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego oraz lecznictwa uzdrowiskowego

W związku z występującymi problemami mającymi wpływ na brak terminowego i kompletnego sprawozdania świadczeń

zdrowotnych zrealizowanych w styczniu 2006 roku a polegającymi w szczególności na :

• opóźnieniu w dostarczeniu elektronicznej wersji umów,

• błędach słownikowych w umowach oraz

• występujących błędach komunikacyjnych między serwerami

Pomorski Oddział  Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że  w przypadku podmiotów, które z przyczyn obiektywnych nie

mogą dokonać sprawozdania elektronicznego dopuszcza możliwość rozliczenia świadczeń na podstawie rachunku oraz raportu

statystycznego przygotowanego poza systemem elektronicznym Pakietu Świadczeniodawcy.

Opracowany w ten sposób raport winien zawierać co najmniej następujące dane:

1. informację o wykonanych świadczeniach medycznych (produktach kontraktowych) będących przedmiotem umowy,

2. liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających płatności jednostek rozliczeniowych, cenę jednostkową jednostki

rozliczeniowej  oraz  wartość  podlegających  płatności  jednostek  rozliczeniowych  w   przypadku  świadczeń

rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej,

3. liczbę dni,  stawkę dzienną ryczałtu oraz wartość obciążenia w przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że:

• dane przedstawione w raporcie statystycznym oraz na rachunku winny  być zgodne co do wartości, 

• kwota  określona  w  rachunku  oraz  raporcie  statystycznym  nie  może  być  wyższa  od  poziomu

zakontraktowanych świadczeń w okresie sprawozdawczym, czyli w styczniu 2006 roku.

Świadczeniodawcy, którzy przedłożą do rozliczenia sprawozdania opracowane poza systemem elektronicznym zobowiązani będą

do uzupełnienia danych w Pakiecie Świadczeniodawcy oraz przesłania sprawozdania finansowego wygenerowanego z Pakietu

Świadczeniodawcy do dnia 28 lutego 2006 roku.
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