
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7301.048.2018.WKR-I-3 

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 

12.7301.048.2018.
WKR-I-3 

Od 05.03.2018 r. 
do 30.03.2018 r. 

NZLA "ALFAMED", 
Lekarska Spółka 
Partnerska, 
ul. Olimpijska 2, 
41-100 
Siemianowice 
Śląskie. 

Ordynacja recept 
na paski 
diagnostyczne. 
Okres objęty 
kontrolą: 
od 01.01.2015 r. 
do 30.06.2017 r. 

 

1. W części dotyczącej prowadzenia 
dokumentacji medycznej  objętej kontrolą 
stwierdzono: 

a) Lekarz w dniu 07.08.2015 wystawił choremu 
receptę na 6 opakowań pasków 
diagnostycznych ACCUCHEK PERFORMA 
nie dokonując w tym dniu żadnego wpisu 
w dokumentację medyczną chorego. 

b) Lekarz w dniu 14.01.2015 wystawił chorej 
receptę na 6 opakowań pasków ACCUCHEK 
PERFORMA, podczas gdy w dokumentacji 
zamieścił wpis potwierdzający wystawienie 
recepty na 5 opakowań pasków ACCUCHEK 
PERFORMA. 

Ocena cząstkowa pod względem legalności 
i rzetelności: pozytywna z nieprawidłowościami. 
 
2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono: 
a) Kontrola dokumentacji medycznej chorych 

wykazała, iż recepty na paski diagnostyczne 
do pomiaru glikemii wystawiane były zgodnie 
ze wskazaniami refundacyjnymi określonymi 
w odpowiednich, obowiązujących  
w kontrolowanym okresie (czerwiec 2015 – 
styczeń 2017) obwieszczeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego 

1. Prowadzenia 
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), 
w szczególności § 4 
ust. 1, § 41 
ust. 4 pkt 5, 

2. Wystawiania 
recept zgodnie 
z zapisami 
Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 
z dnia 8 marca 
2012 r.    
w sprawie recept 



przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. 

b) W 5 przypadkach lekarze wystawili 3 chorym 
recepty na testy diagnostyczne do pomiaru 
glikemii w ilościach przekraczających 
zapotrzebowanie chorych na 360 dni 
stosowania wynikające z dawkowania 
odnotowanego w indywidualnej dokumentacji 
medycznej.  

Ocena cząstkowa pod względem legalności 
i rzetelności: pozytywna z nieprawidłowościami. 
 

 

lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1570), 
w szczególności § 8 
ust. 3 pkt 1. 

3. Ponadto na 
podstawie § 29 
załącznika 
do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie 
ogólnych 
warunków umów 
o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (t.j. 
Dz.U. 2016, poz. 
1146) wzywa 
do zapłaty kary 
umownej w kwocie 
404,50 zł (czterysta 
cztery złote, 
pięćdziesiąt groszy) 
nałożonej na 
podstawie umowy 
nr 121/208123/01/
2015 z powodu 
nienależytego 
wykonania  
jej postanowień, 
której wysokość 
ustalono 



na podstawie § 30 
ust.1 pkt 3 
lit. d załącznika  
do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie 
ogólnych 
warunków umów  
o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (t.j. Dz. 
U. 2016, poz. 1146) 
w brzmieniu 
obowiązującym 
do 30.09.2017 r., 
w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania 
niniejszego 
wezwania. 

 

 


