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Indywidualna 

Praktyka Lekarska 
PAULINA 

SOPOŃSKA,  

ul. Jagiellońska 
113/17, 

85-094 Bydgoszcz, 

prowadzona przez 
Paulinę Sopońską, 

wykonującą 

działalność leczniczą: 
indywidualna praktyka 

lekarska wyłącznie w 

zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy  

z podmiotem 

leczniczym 
prowadzącym ten 

zakład KLINIKI 

I LABORATORIA 
MEDYCZNE 

INVICTA,  

ul. Jagiellońska 
109/81-84,  

85-027 

Bydgoszcz 

 
Ordynacja leków zgodnie 

ze wskazaniami  
w odniesieniu do leków  

z zakresu grupy limitowej 

69.1 Hormony płciowe – 
gonadotropiny.   

 

01.01.2017r. – 31.12.2018r. 

 
1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na 

leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony  

płciowe – gonadotropiny: 
 

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji 

medycznej dokonano następujących ustaleń 
faktycznych: 

1. W zakresie zasadności wystawienia recept 

refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 
Hormony płciowe – gonadotropiny, zgodnie ze 

wskazaniami refundacyjnymi i poziomem odpłatności, 

w odniesieniu do rozpoznania jednostki chorobowej 
zamieszczonej w dokumentacji medycznej pacjentów, 

stwierdzono: 

1) we wszystkich przypadkach spełnione zostało 
kryterium płci – nie było przypadku ordynowania 

kontrolowanych leków dla mężczyzny, 

2) we wszystkich przypadkach spełnione zostało 

kryterium wieku – wszystkie pacjentki były w wieku 

poniżej 40 roku życia, 

3) dla wszystkich pacjentek refundacja leków nie 
przekraczała 3 cykli. 

4) we wszystkich przypadkach spełnione zostały 

kryteria dotyczące zasad refundacji kontrolowanych 
leków takie jak: 

- rokowanie uzyskania prawidłowej odpowiedzi na 

stymulację jajeczkowania, 
- brak wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na 

stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień  

z tym samym partnerem; 
- odpowiedni poziom hormonów potwierdzony 

badaniami laboratoryjnymi. 

Wszystkie pacjentki zostały poddane kontrolowanej 
hiperstymulacji jajników w celu uzyskania rozwoju 

mnogich pęcherzyków. 

Analiza porównawcza raportów statystycznych 
zawierających dane z treści zrealizowanych przez 

apteki recept, przekazywanych do oddziału Funduszu 

w formie komunikatów elektronicznych oraz wpisów  
w dokumentacji medycznej pobranej w ramach 

przedmiotowej kontroli wykazała, że dane 
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 zamieszczone na receptach są prawidłowe, kompletne 

oraz zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji 
medycznej pacjentek.  

 

2.Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept  
i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy 

limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. 

 
W dokumentacji medycznej prawidłowo i zgodnie  

z przepisami prawa udokumentowano wystawienie 

recept, na których przepisano kontrolowane leki. Każdy 
wpis dotyczący zaordynowanego leku zawierał 

informację o jego nazwie, dawce oraz ilości opakowań, 

a także określony został sposób dawkowania leku. 

W dokumentacji medycznej  prawidłowo i zgodnie  

z przepisami prawa udokumentowano ordynację leków  

z zakresu objętego kontrolą. Opis udzielonego 
świadczenia oraz informacje dotyczące zastosowanego 

postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 

potwierdzają zasadność dokonywanej ordynacji. 
Dokumentacja medyczna wszystkich pacjentek 

zawierała wynik poziomu hormonu AMH – 

najdokładniejszego wskaźnika rezerwy jajnikowej, 
który dawał możliwość skutecznego określenia 

płodności kobiety. 

W części dotyczącej zaleconych leków znajduje się 
bardzo szczegółowy sposób dawkowania.. Na 

podstawie przepisanych ilości opakowań leków oraz ich 

zużycia stwierdzono, że ilość zaordynowanych leków 
odpowiada zapotrzebowaniu pacjentek w lek.  

W żadnym przypadku preskrypcja leków nie 

przekroczyła ilości na wymagany wskazaniami 
refundacyjnymi okres do 3 cykli. 


