
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7321.032.2019.WKO-III 

Jednostka 
organizacyjna NFZ 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzeni

a 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 

12.7321.032.2019
.WKO-III 

Od 21.02.2019 r. 
do 06.03.2019 r. 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, 
Poradnia Medycyny 
Ogólnej MEDICO 
Dominik Karch, ul. 
Zawiszy Czarnego 9, 
40-872 Katowice. 

Zasadność 
ordynacji leków 
refundowanych: 
Xarelto i 
Furaginum. 
Okres objęty 
kontrolą - od 
1.01.2016 r. do 
31.12.2018 r. 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
w Katowicach 
skontrolowaną działalność 
ocenia negatywnie. 
W części dotyczącej 

ordynacji stwierdzono: 

Przedstawiona do kontroli 
dokumentacja medyczna 
(historie choroby porad 
ambulatoryjnych) 
konkretnej pacjentki nie 
potwierdziła wskazań do 
refundacji leku Xarelto, 
ogłaszanych w kolejnych 
obwieszczeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, 
środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego                    
oraz wyrobów 
medycznych. Jednocześnie 
złożone wyjaśnienia także 
nie potwierdziły wskazań 
refundacyjnych                            
w ordynacji leku XARELTO 
20 TABLETKI POWLEKANE 

Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach 
przedstawia następujące 
zalecenia: 
1. Postępowanie zgodnie z 
przepisami prawa, a w 
szczególności: 
- przestrzeganie przepisów 
prawa w zakresie ordynacji 
leków refundowanych, a w 
szczególności ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (tj. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 617 ze zm.), aktualnych 
na dzień wystawiania recept 
obwieszczeń Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, 
środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, 
2. Realizowanie zawartej 
umowy zgodnie z jej 
zapisami i obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
Ponadto na podstawie § 29 i 
§ 31  załącznika do 



0,02 G 14 TABL. Powyższe 
stanowi naruszenie zasad 
refundacji produktów 
leczniczych, które zostały 
określone w art. 37 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 
ze zm.) oraz naruszenie 
art. 43a ust. 1 i 2 ustawy o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
1510 z późn. zm.). 

rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016, 
poz. 1146 ze zm.) wezwano 
do zapłaty kary umownej w 
kwocie 3025,55 zł nałożonej 
na podstawie umowy 
121/207906/01/2016 
podpisanej w dniu 
15.01.2016 r. 
121/207906/01/2017 
podpisanej w dniu 
23.01.2017 r. 
121/207906/01/2018 
podpisanej w dniu 
22.01.2018 r. 
z powodu nienależytego 
wykonania ich postanowień, 
w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. 

 


