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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7301.21.2017.WDKAR 

Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę 
10_Podlaski OW NFZ 

Numer postępowania 

kontrolnego 
10.7301.21.2017.WDKAR 

Termin przeprowadzenia 

kontroli 
Data rozpoczęcia kontroli: 20.10.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 07.11.2017 r. 

Podmiot kontrolowany: nazwa 

i adres 
Praktyka Lekarza Rodzinnego Witold Brajczewski 19-200 Grajewo, ul. Krasickiego 4, 

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. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich. 

Skontrolowane recepty zachowywały poprawność w odniesieniu do wymogów formalnych oraz ogólnego sposobu wystawiania, 

określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (j.t. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1570). Wypisane zostały one na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem, w sposób czytelny, przedstawiając zakres 

danych odpowiadający określonemu w ww. przepisach. 

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

medycznej poddanej kontroli. W dokumentacjach medycznych dwóch pacjentów stwierdzono bowiem brak adnotacji o sposobie 

dawkowania przy ordynacji leku Tramal. 

3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono postępowanie podmiotu kontrolowanego pod 

względem zasadności wystawiania recept lekarskich na lek Tramal dla pacjentów z uprawnieniami IB. Analiza dokumentacji 

pacjentów wykazała, że we wszystkich przypadkach zawarte w nich były wskazania do włączenia oraz kontynuacji leczenia z 

zastosowaniem ww. leku. Wpisy znajdujące się w przeanalizowanej dokumentacji potwierdzały objawy bólu o nasileniu 

umiarkowanym do dużego. 

4. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt wystawienia recepty z adnotacją o uprawnieniu IB na 

rzecz pacjenta, który takiego uprawnienia w rzeczywistości nie posiadał. 

Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe / link 

Zalecenia pokontrolne: 

1. Wystawiać recepty w sposób zgodny z wymogami  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept 

lekarskich (j. t. Dz. U. z 2017, poz. 1570) oraz z zachowaniem należytej staranności. 

2. Przestrzegać zapisów obowiązującego 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), a w szczególności przestrzegać 

postanowień  § 41 ust. 4 pkt. 5 ww. rozporządzenia zobowiązującego Świadczeniodawcę do zamieszczania w historii zdrowia i 

choroby informacji o zleconych produktach wraz z ich dawkowaniem. 

Skutki finansowe kontroli: 

Zakwestionowana ordynacja: 125,88 zł. 

  


