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Kujawsko-Pomorski 

Oddział 

Wojewódzki 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy/ 
Centrala 

Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

02.7321.066.2019.
WKZ.ORD 

14.05.2019 r. – 
26.09.2019 r. 

 
„Przychodnia 

Chełmżyńska” s.c. 

Antoniak-Hałat Ewa, 

Jakubowska 
Małgorzata, Muzioł 

Agnieszka w zakresie 

działalności zakładu 
leczniczego: NZOZ 

„PRZYCHODNIA 

CHEŁMŻYŃSKA” 
s.c.  Ewa Antoniak-

Hałat, Małgorzata 

Jakubowska, 
Agnieszka Muzioł 

ul. Kościuszki 4, 

87-140 Chełmża 

 
Ordynacja leków z grupy 
ATC NO2AA-NO2AX52. 

 

01.01.2015r. – 31.12.2018r. 

 
1.W zakresie sprawdzenia zgodności 

wystawionych  recept, na których 

przepisano leki z grupy ATC NO2AA-
NO2AX52 (opiaty) z prowadzoną 

dokumentacją medyczną wykazano brak 

wpisów zaordynowanych leków 
dotyczących 0,87% wystawionych recept, 

w dokumentacji medycznej 23,53% 

pacjentów. 
W 24,24% wystawionych recept 

odnotowano brak zamieszczonego 
w indywidualnej dokumentacji medycznej 

sposobu dawkowania leku.  

W przypadku 5,88% dokumentacji 
stwierdzono brak należytego 

udokumentowania rozpoznania 

nowotworu złośliwego oskrzeli i płuc.  
2.W przypadku (23,53%)  

skontrolowanych dokumentacji pacjentów 

leki refundowane z grupy ATC NO2AA-
NO2AX52 (opiaty) przepisywano zgodnie 

ze wskazaniami refundacyjnymi. 

3.W przypadku (76,47%)  
skontrolowanych dokumentacji pacjentów 

leki refundowane leki z grupy ATC 

NO2AA-NO2AX52 (opiaty) 
przepisywano zgodnie z rozpoznaniem 

jednostki chorobowej zawartej we 

wskazaniach refundacyjnych tj. z powodu 

dolegliwości bólowych o nasileniu 

umiarkowanym do dużego, jednakże w 

przypadku wystawienia 8,23% recept 
została zastosowana niezgodna ze 

wskazaniami refundacyjnymi odpłatność 

leku.  
4. W zakresie sprawdzenia zasadności 

przepisywanych ilości leków 

refundowanych z grupy ATC NO2AA-

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

 

1. Realizować umowę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie: prawidłowego prowadzenia 

indywidualnej dokumentacji medycznej i 
wystawiania recept na leki refundowane.  

2. Ordynować leki refundowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa: na 
podstawie rozpoznania jednostki 

chorobowej uprawniającej do otrzymania 
leku refundowanego z odpowiednim 

poziomem odpłatności zgodnie z 

obowiązującym Obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. 

3. Przepisywania leków refundowanych w 

ilości należnej pacjentowi na kurację w 
sposób nie przekraczający granic 

indywidualnej potrzeby, zgodnie ze 

wskazaniem i dawkami określonymi 
w zatwierdzonych na podstawie prawa 

farmaceutycznego Charakterystykach 

Produktów Leczniczych. 
4. Wzmóc nadzór nad stosowaniem 

obowiązujących przepisów w powyższym 

zakresie. 

5. Przeprowadzić szkolenie personelu 

medycznego w zakresie obowiązujących 

przepisów w powyższym zakresie.  
 

SKUTKI FINANSOWE: 

 

1. Kara umowna: 2 312,89 zł 



 NO2AX52 (opiaty) na podstawie 

zaleconego dawkowania w odniesieniu do 
sposobu dawkowania zawartego w 

Charakterystyce Produktu Leczniczego 

oraz dawek dobowych zwykle 
stosowanych i maksymalnych zawartych 

w Farmakopei Polskiej stwierdzono, że 

zastosowany przez lekarzy ordynujących 
sposób dawkowania przedmiotowych 

leków jest zgodny z Charakterystyką 

Produktu Leczniczego i w żadnym z 
przypadków nie przekroczono zalecanej 

dobowej dawki maksymalnej leków. 

5. Biorąc pod uwagę ilość wystawionych 

recept oraz opakowań na recepcie, 

w przeliczeniu na jednego pacjenta w 

przypadku 52,94% skontrolowanej 
dokumentacji pacjentów, ilość leku 

znacznie przekracza indywidulane 

zapotrzebowanie na lek: Morphini sulfas, 
Buprenorphinum, Tramadoli 

hydrochloridum z paracetamolem, 

Tramadoli hydrochloridum. 
W sytuacji ordynowania leków przez kilku 

lekarzy w POZ w przypadku braku wpisu 

ilości opakowań i dawkowania w 
dokumentacji medycznej skutkowało to 

brakiem kontroli nad dystrybucją leku 

refundowanego.  
 


