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Kujawsko-Pomorski 

Oddział 

Wojewódzki 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy 

02.7311.036.2018.

WKZ.ORD 

07.02.2018 r. –  

    15.03.2018 r. 

 
„Przychodnia 

Lekarska” w Janowcu 

Wielkopolskim,                                     

ul. Gnieźnieńska 4, 
88-430 Janowiec 

Wielkopolski 

 

 
Wystawianie recept na leki 

zawierające substancję 

czynną leflunomidum. 

 
01.01.2016 r.-31.12.2017 r. 

 

 
1.  Prowadzenie indywidualnej 

dokumentacji medycznej pacjentów pod 

względem wymogów formalnych 
oceniono pozytywnie z 

nieprawidłowościami ze względu na: 

-  odnotowywanie wizyt lekarskich 
zgodnie z datą wystawienia recepty, 

-  dokonanie wpisu rozpoznania jednostki 

chorobowej: Sero-dodatnie 
reumatoidalne zapalenie stawów(M05), 

Inne reumatoidalne zapalenie stawów 

(M06), według Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych ICD10, ustalonego przez 
lekarza specjalistę na podstawie 

dołączonej dokumentacji medycznej 

zewnętrznej, 
-  odnotowywanie wpisu zaordynowanych 

leków z podaniem nazwy, dawki, 

postaci, zaleconego dawkowania i ilości 
opakowań zgodnie z ilością zapisaną na 

recepcie, 

-  zgodność danych zamieszczonych na 
recepcie z prowadzoną dokumentacją 

medyczną,  

 
2. Preskrypcję leków zgodnie ze 

wskazaniami refundacyjnymi  oceniono 

pozytywnie z nieprawidłowościami ze 

względu na: 

- ordynowanie leków refundowanych 

zgodnie ze wskazaniami 
refundacyjnymi na podstawie 

rozpoznania reumatoidalnego zapalenia 

stawów,  ustalonego przez lekarza 
specjalistę – 100 %; 

 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

 

1. Realizować umowę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz 

aktualnym stanem wiedzy medycznej w 

zakresie: prawidłowego prowadzenia 
indywidualnej dokumentacji medycznej w tym, 

w szczególności w zakresie prowadzenia i 

udokumentowania ordynowania leków 
refundowanych  powodujących poważne 

działania niepożądane: 

 
-  ordynować leki o działaniu hepatoksycznym 

i hematoksycznym, w tym zawierających 
leflunomid, pod stałą kontrolą parametrów 

aktywności transaminaz  i morfologii krwi 

zgodnie ze wskazaniami do stosowania 
zawartymi w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego, 

 
- odnotowywać dane z wywiadu i badania 

przedmiotowego oraz istotne informacje 

dotyczące procesu diagnostycznego i 
leczniczego,  

 

- odnotowywać informacje o zaordynowanym 
leku z podaniem nazwy, dawki, postaci, 

zaleconego dawkowania i ilości opakowań 

zgodnie z ilością zapisaną na recepcie. 

 

2. Wzmóc nadzór nad stosowaniem 

obowiązujących przepisów w powyższym 
zakresie. 

 

3. Przeprowadzić szkolenie personelu 
medycznego w zakresie obowiązujących 

przepisów w powyższym zakresie. 

 



 W działalności kontrolowanej jednostki w 

przedstawionym powyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości:  

-  brak danych z wywiadu i badania 

przedmiotowego w przypadku porad 
lekarskich dotyczących zaordynowania 

leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum, 
-  brak udokumentowanej okresowej 

kontroli parametrów aktywności 

transaminaz i morfologii krwi w trakcie 
ordynowania  powyższych leków 

zgodnie ze wskazaniami do stosowania 

zawartymi w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego, 

-   brak odnotowywania istotnych 

informacji dotyczących procesu 
leczniczego i diagnostycznego, w tym 

okresowej kontroli parametrów 

aktywności transaminaz                                
i morfologii krwi w trakcie 

ordynowania powyższych leków,  

-  brak odnotowywania informacji o 
dawkowaniu oraz ilości opakowań 

zapisanych pacjentowi na receptę.  

 
3. Preskrypcję leków zgodnie ze 

wskazaniami refundacyjnymi oraz 

zgodnie z Charakterystyką Produktu 
Leczniczego oceniono pozytywnie ze 

względu na: 

-  ordynowanie leków refundowanych 
zgodnie ze wskazaniami 

refundacyjnymi  na podstawie 

rozpoznania reumatoidalnego zapalenia 
stawów,  ustalonego przez lekarza 

specjalistę – 100 %, 

-  prawidłowość i zasadność wystawienia 
recepty refundowanej oraz zgodność jej 

wystawienia z przepisami prawa –  

     100 %. 

 

4. Ordynowanie powyższych leków 
zgodnie ze wskazaniami do stosowania 

zawartymi w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego w rozpoznaniu 
reumatoidalnego zapalenia stawów                       

w ilości nieprzekraczającej 

indywidualnego zapotrzebowania 
pacjenta – 100 %. 

 

          SKUTKI FINANSOWE: 
 

1.Kara umowna : 575,74 zł (słownie: pięćset 

siedemdziesiąt pięć złotych 74/100) 


