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TWK XI  Gdańsk DK.TWK-XI.7301.006.2020 07.10.2020 08.01.2021
Wojciech Ślwiiński ul. św. Piotra 21, 81-347 

Gdynia

Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w 

odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 

69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017- 

31.12.2018

Stwierdzono:

✔ niezasadną ordynację;

✔ nieprawidłowości w prowadzeniu 

dokumentacji medycznej

Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami

Zalecenia:

✔  weryfikować prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców zgodnie z art. 50 ustawy o 

świadczeniach. 

✔  przepisywać recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie ze 

wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych.

✔ wystawiać recepty refundowane w taki sposób, by dane naniesione na receptach, były zgodne z danymi 

umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej. 

✔ niezwłocznie podjąć działania mające na celu przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 

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

przetwarzania5, szczególnie w zakresie prowadzenia  dokumentacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące 

odnotowywanie danych z wywiadu i badania przedmiotowego oraz rozpoznania choroby

Skutki finansowe:

- 1 602,67 zł – zwrot kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków wraz z odsetkami ustawowymi

Łącznie: 1 602,67

TWK XI  Gdańsk DK.TWK-XI.7301.007.2020 06.11.2020 08.01.2021
Andrzej Hajdusianek ul. Zdrowa 20/4A, 53-

511 Wrocław

Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w 

odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 

69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017- 

31.12.2018

Stwierdzono:

✔ niezasadność informacji naniesionych na 

receptach z informacjami umieszczonymi w 

indywidualnej dokumentacji medycznej – 

dotyczyło danych pacjenta i danych dotyczących 

przepisanego produktu leczniczego;

✔ nieprawidłowości w prowadzeniu 

dokumentacji medycznej

Ocena: pozytywnie z nieprawidłowościami 

Zalecenia:

✔ wystawiać recepty refundowane w taki sposób, by dane dotyczące pacjenta oraz przepisanego produktu 

leczniczego, naniesione na receptach, były zgodne z danymi umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji 

medycznej.

Skutki finansowe:

- brak skutków finansowych

Termin przeprowadzenia 

kontroli



TWK XI  Gdańsk DK.TWK-XI.7321.001.2021 14.01.2021 04.03.2021

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" ul. 

MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7, 83-400 

KOŚCIERZYNA

Ordynacja leku Eliquis 2,5 mg

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018- 

31.12.2019

Stwierdzono:

✔ niezasadną ordynację;

✔ nieprawidłowości w prowadzeniu 

dokumentacji medycznej

Ocena: negatywna

Zalecenia:

✔przepisywanić recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie 

ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych.

✔ niezwłocznie podjąća działania mające na celu przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 

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

przetwarzania4, szczególnie w zakresie prowadzenia dokumentacji ze zwróceniem uwagi na dokonywanie 

wpisów w sposób czytelny, odnotowywanie danych z wywiadu i badania przedmiotowego oraz umieszczanie w 

historii zdrowia  i  choroby danych dotyczących sposobu dawkowania oraz ilości przepisanego leku.

✔ wystawiać recepty refundowane w taki sposób, by dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, 

naniesione na receptach, były zgodne z danymi umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej

Skutki finansowe:

- 20 979,12 zł  – kara umowna na podstawie § 31 OWU

- 1 330,51 zł - kara umowna na podstawie § 30 OWU

Łącznie 22 309,63 zł

TWK XI  Gdańsk DK.TWK-XI.7321.002.2021 14.01.2021 04.03.2021
"REMED+LECTUS" ul.WAŁOWA 27, 80-

858 GDAŃSK

Ordynacja leku Eliquis 2,5 mg

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018- 

31.12.2019

Stwierdzono:

✔ niezasadną ordynację;

Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami 

Zalecenia:

✔przepisywać recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie ze 

wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych.

Skutki finansowe:

- 11 748,51 zł – kara umowna na podstawie § 31 OWU

Łącznie 11 748,51 zł

TWK XI  Gdańsk DK.TWK-XI.7321.003.2021 14.01.2021 18.03.2021

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"MEDPHARMA" ul. JANA PAWŁA II 5, 

STAROGARD GDAŃSKI 83-200

Ordynacja leku Eliquis 2,5 mg

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018- 

31.12.2019

Stwierdzono:

✔ niezasadną ordynację;

✔ nieprawidłowości w prowadzeniu 

dokumentacji medycznej

Ocena: negatywna

Zalecenia:

✔przepisywać recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie ze 

wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych.

✔ niezwłocznie podjąć działania zapewniające przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej w sposób gwarantujący pełną dostępność zgromadzonych danych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa

Skutki finansowe:

- 29 962,88 zł – kara umowna na podstawie § 31 OWU

- 7 100,49 zł - kara umowna na podstawie § 30 OWU

Łącznie: 37 063,37 zł


