
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizacyjna NFZ 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, 
okres objęty 
kontrolą 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7301.152.2017.
WKR-I-3 

Od 10.10.2017 r. 
do 31.10.2017 r. 

Świadczeniodawca 
I. Z., Bielsko-Biała 
43-309, ul. 
Olszówka 2, 
podmiot 
wykonujący 
działalność 
leczniczą: I. Z., 
Bielsko-Biała 43-
300, ul. Krogulcza 
26 

Ordynacja 
wybranych leków 
dla pacjentów z 
uprawnieniami IB 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
leków 
posiadających 
status Rpz. 
Okres objęty 
kontrolą:  
od 01.01.2014 r. do 
31.12.2015 r. 

1.W części dotyczącej 
prowadzenia dokumentacji 
medycznej objętej kontrolą 
stwierdzono: 
a) nieodnotowanie w 

dokumentacji medycznej 
faktu udzielenia choremu 
porady, brak wywiadu, 
wyniku badania fizykalnego, 
rozpoznania, ordynowanego 
leku, sposobu dawkowania i 
liczby opakowań 
przepisanego leku (lub 
niezgodność liczby 
opakowań leku w 
dokumentacji z liczbą 
opakowań na wystawionych 
receptach), 

b) niechronologiczne 
prowadzenie dokumentacji 
medycznej indywidualnej 
oraz nieumieszczanie na 
każdej ze stron 
dokumentacji medycznej 
kolejnego numeru strony 

 wystąpiły w dokumentacji 112 
porad (spośród 121 

Postępowania zgodnie z 
przepisami prawa, a w 
szczególności: 
1)  prowadzenie 

dokumentacji medycznej 
zgodnie 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), 

2) wystawianie recept 
zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 marca 2012 
r. w sprawie recept 
lekarskich (t. j. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1570). 

3) na podstawie § 29 
załącznika do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o 



wszystkich porad poddanych 
kontroli. 
2. W części dotyczącej 
ordynacji stwierdzono: 

a) Lekarz I. Z. prowadziła 
długotrwałą terapię lekiem 
zolpidem (Nasen, Stilnox) u 
dwóch chorych, 

b) wystawiała recepty na lek 
Stilnox w ilościach 
przekraczających 
zapotrzebowanie chorej 
wynikające z charakterystyki 
produktu leczniczego oraz z 
zaleceń odnotowanych w 
dokumentacji medycznej tej 
chorej, co w okresie od  
stycznia 2014 roku do 
grudnia 2015 roku 
doprowadziło do 
wystawienia i realizacji 
recept na 4200 tabletek leku 
Stilnox, co odpowiada 
zużyciu 5,7 tabletki leku na 
dobę.  

udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2016, 
poz. 1146) wezwano do 
zapłaty kary umownej w 
kwocie 4512,08 zł (cztery 
tysiące pięćset dwanaście 
złotych osiem groszy) 
nałożonej na podstawie 
umów nr 
122/207152/01/2014 oraz 
122/207152/01/2015 z 
powodu nienależytego 
wykonania ich postanowień, 
której wysokość ustalono na 
podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 
lit. a załącznika  do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 
r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r 
Nr 81, poz. 484), w terminie 
14 dni od dnia otrzymania 
niniejszego wezwania. 

 


