
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7311.001.2020 

od 29 września 2020 r. 
do 29 stycznia 2021 r. 

Zespół Lekarzy Śródmieście 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

z siedzibą 
w Kaliszu, ul. Górnośląska 3, 

62-800 Kalisz,  
prowadzący 

działalność leczniczą w ramach 
zakładu leczniczego Zakład 

Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej "POLMED"  

(adres: j.w), 
 z miejscem udzielania 

świadczeń: 
 ul. Górnośląska 3, 

 62-800 Kalisz 

Temat kontroli:  Ordynacja leków 
refundowanych zawierających substancję 
czynną: tramadolum 
Okres objęty kontrolą:       
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 
 

1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept 
refundowanych na leki zawierające substancję czynną: 
tramadolum - w ramach próby objętej kontrolą. 
Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i 
celowości oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania 
recept refundowanych na leki zawierające substancję czynną: 
tramadolum - w ramach próby objętej kontrolą. 
2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji 
medycznej w zakresie dokumentowania wystawiania recept 
i dokumentowania ordynacji - w ramach próby objętej 
kontrolą. 
Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i 
celowości oceniono prowadzenie indywidualnej 
dokumentacji medycznej w zakresie dokumentowania 
wystawiania recept i dokumentowania ordynacji, w ramach 
próby objętej kontrolą, w okresie kontrolowanym. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu: 
1. realizowanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie prawidłowego prowadzenia indywidualnej 
dokumentacji medycznej, w tym w szczególności: 
a) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób czytelny; 
b) odnotowywania wizyt lekarskich; 
c) odnotowywania danych z wywiadu i opisu badania 
przedmiotowego; 
d) odnotowywania jednostki chorobowej wg ICD10 (nazwa i 
numer statystyczny); 
e) odnotowywania informacji o zaordynowanych lekach z 
podaniem nazwy, dawki, ilości leku zgodnie z wystawioną 
receptą, wraz z zaleconym dawkowaniem; 
2. ordynowanie leków refundowanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie 
rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do 
otrzymania leku refundowanego z odpowiednim 
poziomem odpłatności zgodnie z obowiązującym 
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych; 
3. dokonywanie preskrypcji leków zawierających tramadol 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego, dokumentując monitorowanie stanu 
zdrowia pacjenta (wraz z przerwami w leczeniu, jeśli będzie 
to możliwe) oraz kliniczną ocenę konieczności 
kontynuowania leczenia tramadolem.                                      
Skutki finansowe: kara umowna: 26 775,95 zł. 


