
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 
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Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe 

TWK-I Wrocław

DK.TWK-I. 

7321.005.2021

12.08.2021 r.

-  31.08.2021 r.

Dolnośląskie Centrum Medyczne 

„Dolmed” S. A. ul. Legnicka 40, 

53-674 Wrocław

Ordynacja leku zawierającego 

substancję czynną Fentanylum

1. Brak wskazań refundacyjnych do ordynacji leków z opłatą ryczałtową,

zawierających substancję czynną Fentanylum w 100% próby objętej kontrolą. Jest

to niezgodne ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym w dniu wystawienia recepty.

2. Na wszystkich kontrolowanych receptach nieprawidłowo jest oznaczony poziom 

odpłatności. Nieprawidłowość powyższa wynika z braku wskazań refundacyjnych. Jest to 

niezgodne z zapisami § 38 rozporządzenia w sprawie recept.

3. W okresie objętym kontrolą liczba przepisanych opakowań leków poddanych kontroli była 

wyższa niż wynikałaby ze sposobu dawkowania zapisanego w IDM i na recepcie. Taka 

ordynacja jest niezgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 

2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania.

1. Przestrzegać wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym w dniu wystawienia recepty.

2. Przepisywać leki w ilości wynikającej z ustalonego przez lekarza dawkowania, zapisanego

w IDM i na recepcie.

3. Na receptach zapisywać poziom odpłatności wynikający z postawionych

i udokumentowanych rozpoznań chorób, zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi

w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

Kwota 21 543,23 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy

23/100) naliczona na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej7

tytułem kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość

nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi


