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ORD 

25.11.2020 r. –     
26.01.2021 r. 

 
dr n. med. Rafał 

Adamczak, 
prowadzący 

działalność leczniczą 

jako wspólnik spółki 
cywilnej w podmiocie 

leczniczym:  

Klinika Zdrówko s. c. 
Iwona Adamczak, 

Rafał Adamczak, 

Aleja Adama 
Mickiewicza 23, 86-

032 Niemcz 

 
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. 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) w 98% przypadków spełnione zostało kryterium 

wieku –pacjentki były w wieku poniżej 40 roku życia, 
w 2% przypadków – wiek został przekroczony, 

3) dla 98% pacjentek refundacja leków nie przekraczała 

3 cykli., a w przypadku 2% wyniosła 4 cykle, 
4) we wszystkich przypadkach spełnione zostały 

kryteria dotyczące zasad refundacji kontrolowanych 

leków. 

Dane zamieszczone na receptach były prawidłowe, 

kompletne oraz zgodne z danymi zawartymi w 

dokumentacji medycznej pacjentek. 
W kontrolowanej działalności w przypadku 4% 

pacjentek, których dokumentacje medyczne objęto 

kontrolą, stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
braku zasadności wystawienia recept refundowanych na 

leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – 

gonadotropiny, zgodnie ze wskazaniami 
refundacyjnymi i poziomem odpłatności 

zamieszczonymi w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych. 

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 
rozporządzeniem udokumentowano również ordynację 

leków z zakresu objętego kontrolą. o 

przeprowadzonych badaniach, wydanych orzeczeniach i 
opiniach lekarskich czy zaświadczeniach, zlecone  

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

 

1.Wzmóc nadzór nad prowadzoną 
dokumentacją medyczną – termin 

realizacji zalecenia: na bieżąco. 

2. Ordynować leki refundowane 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 – termin realizacji 

zalecenia: na 

bieżąco. 

 

SKUTKI FINANSOWE: 
 

Kwota 5 220,14 zł (słownie: pięć 

tysięcy dwieście dwadzieścia zł 
14/100) tytułem zwrotu kwoty 

stanowiącej równowartość kwoty 

refundacji leków wraz z odsetkami 
ustawowymi liczonymi od dnia 

dokonania refundacji. 



 W przypadku 98% pacjentek do kontrolowanych kart 

wizyt wpisano rozpoznanie jednostki chorobowej wg 
ICD-10. W przypadku 2% nie znaleziono określenia 

jednostki chorobowej wg ICD-10 – rozpoznanie zostało 

określone we wcześniejszej wizycie, ze szczegółowym 
jego uzasadnieniem. 

Opis udzielonych świadczeń oraz informacje dotyczące 

zastosowanego postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego potwierdzają zasadność 

dokonywanej ordynacji.  

Na podstawie przepisanych ilości opakowań leków oraz 
ich zużycia stwierdzono, że ilość zaordynowanych 

leków odpowiada zapotrzebowaniu pacjentek w lek. 


