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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7301.20.2017.WDKAR 

Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę 
10_Podlaski OW NFZ 

Numer postępowania 

kontrolnego 
10.7301.20.2017.WDKAR 

Termin przeprowadzenia 

kontroli 
Data rozpoczęcia kontroli: 31.10.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 09.11.2017 r. 

Podmiot kontrolowany: nazwa 

i adres 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnię Lekarską „Śródmieście” Sp. P., ul. dr Ireny Białówny 11/113, 15-437 Białystok 

Temat kontroli, okres objęty 

kontrolą 

Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. 

01.01.2014 r.-31.12.2015 r. 

Informacja dotycząca ustaleń z 

kontroli 

1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sposób wystawiania refundowanych recept 

lekarskich. W wyniku kontroli stwierdzono, że postępowanie Świadczeniodawcy w powyższym zakresie było prawidłowe jedynie 

pod względem przestrzegania formalnoprawnych zasad wypisywania recept. Zachowywały bowiem one poprawność w odniesieniu 

do spełniania wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept 

lekarskich (j. t. Dz. U. z 2017, poz. 1570) oraz ogólnego sposobu ich wystawiania, a w szczególności prawidłowości zastosowanych 

druków, czytelności, znajdującego się na nich zakresu danych, dotyczących podmiotu leczniczego, pacjenta i ordynowanych leków, 

a także sposobu ich autoryzacji. W przypadku 8 pacjentów spośród 9, których dokumentacja podlegała badaniu w toku kontroli 

stwierdzono, że w przypadku ordynacji lekarskiej preparatów tramadolu wystawienie recept refundowanych na przedmiotowe leki 

było zasadne. Natomiast w przypadku 1 pacjenta stwierdzono, że powodem preskrypcji tramadolu było trwające od kilku lat 

uzależnienie od tego leku. 

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej 

dokumentacji medycznej. Na podstawie przeanalizowanych w toku kontroli historii chorób pacjentów stwierdzono, że przepisy 

dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej nie w każdym przypadku były przestrzegane. Prowadzona była w sposób, który 

utrudniał odczytanie zawartych w niej treści, a częściowo wręcz uniemożliwiał odczytanie poszczególnych zapisów. Dokumentacja 

nie w każdym przypadku dostarczała wszystkich istotnych informacji o prowadzonym leczeniu, a ze względu na ograniczenie 

większości wpisów do powtórzenia leków, nie dostarczała istotnych informacji o przebiegu prowadzonej kuracji tramadolem. 

Ponadto, w zakresie zgodności treści recept z dokumentacją medyczną stwierdzono brak odzwierciedlenia niektórych wystawionych 

recept w dokumentacji, nie w każdym przypadku odnotowywano także ilości zaordynowanego leku oraz sposób jego dawkowania. 

Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe / link 

Zalecenia pokontrolne: 

1. Ordynować leki wyłącznie w przypadkach uzasadnionych rzeczywistą potrzebą wypisania recepty i w sposób celowy, stosując się 

do wskazań zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

2. W związku ze specyfiką prowadzonego leczenia bólu z zastosowaniem preparatów tramadolu, zachować szczególną ostrożność oraz 

stosować się do zaleceń zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a w szczególności nie stosować go dłużej, niż jest to 

bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności długotrwałego leczenia przeciwbólowego ze względu na rodzaj i ciężkość 

schorzenia, należy uważnie i regularnie kontrolować stan pacjenta (przerywając na pewien czas podawanie leku, jeśli to konieczne), 

aby móc ocenić czy i w jakiej dawce leczenie powinno być kontynuowane. 
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3. Zwiększyć nadzór nad sporządzaniem indywidualnej dokumentacji medycznej, zapewniając jej pełną zgodność z wymogami 

obowiązującego rozporządzenia w/s dokumentacji medycznej z 2015 r., zarówno pod względem czytelności jak i pełnego 

udokumentowania preskrypcji lekarskiej w odniesieniu do ilości oraz sposobu dawkowania wypisywanych preparatów, jak również 

informacji o przebiegu farmakoterapii. 

Skutki finansowe kontroli: 

Zakwestionowana ordynacja: 5 544,55 zł. 

Kara umowna: 650,19 zł. 

  


